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การลดความเหลื่อมล�้ำในสังคม
vvvvvvvv
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๑๒

ผลการด�ำเนินงานที่ส�ำคัญของส�ำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
ผลการด�ำเนินงานแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ กระทรวงยุตธิ รรมได้กำ� หนดแนวทางการด�ำเนินงานแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ โดยน�ำเป้าหมายการด�ำเนินงานภายใต้แผนปฏิบัติการการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐ มาก�ำหนดเป็นเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ในการด�ำเนินงานบูรณาการการท�ำงานร่วมกัน
ระหว่างหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม จ�ำนวนทั้งสิ้น ๖ เป้าหมาย ดังนี้
๑. เจ้าหน้าที่รัฐปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรมภายใต้กรอบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
๒. คดีหรือเหตุการณ์ที่เป็นข้อสงสัยของประชาชนไทยและต่างประเทศได้รับการเร่งรัดเข้าสู่กระบวนการ
ตรวจสอบค้นหาความจริงให้ปรากฏ
๓. การด�ำเนินคดีความมั่นคงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตามกระบวนการยุติธรรม
๔. กระบวนการยุติธรรมทางเลือกได้รับการสนับสนุนโดยต่อเนื่องเพื่อคลี่คลายปัญหาในพื้นที่
๕. ประชาชนได้รับการแก้ไขปัญหา/ลดเงื่อนไขความไม่เป็นธรรม มีทัศนคติที่ดี และร่วมมือกับภาครัฐในการ
แก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้
๖. ผู ้ ไ ด้ รั บ ผลกระทบจากเหตุ ก ารณ์ ค วามไม่ ส งบได้ รั บ การเยี ย วยาฟื ้ น ฟู แ ละพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต ที่ ดี ขึ้ น
ผลการด�ำเนินงานที่ส�ำคัญ
เป้าหมายการด�ำเนินงานที่ ๑ : เจ้าหน้าที่รัฐปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรมภายใต้กรอบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
๑) พัฒนาและเผยแพร่สื่อเสริมสร้างความรู้ด้านกฎหมาย กระบวนการยุติธรรม และสิทธิเสรีภาพแก่
เจ้าหน้าที่รัฐและประชาชน โดยการระดมความเห็นเพื่อจัดท�ำสื่อให้กับเจ้าหน้าที่รัฐสามารถปฏิบัติตนได้อย่างเหมาะสม
กับพื้นที่และเพื่อให้ประชาชนได้เข้าใจการบังคับใช้กฎหมายของเจ้าหน้าที่รัฐ ระหว่างประชาชน หน่วยงานความมั่นคง
หน่วยงานพลเรือน และส�ำนักงานยุติธรรมจังหวัด      
๒) จัดท�ำระบบและมาตรฐานในการปฏิบตั งิ านของเจ้าหน้าทีเ่ กีย่ วกับการกระท�ำผิดของเด็กและเยาวชนใน
พื้นที่ที่มีการบังคับใช้กฎหมายพิเศษ
๓) จัดอบรมและสร้างเครือข่ายในการท�ำงาน ท�ำให้เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ�ำนวน ๖๓๕ คน
มีความรู้ และเป็นเครือข่ายในการท�ำงานป้องกันการทุจริตในภาครัฐร่วมกับส�ำนักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
เป้าหมายการด�ำเนินงานที่ ๓ : การด�ำเนินคดีความมั่นคงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตามกระบวนการยุติธรรม
๑) พัฒนาระบบฐานข้อมูลความมั่นคงเพื่อรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ความเชื่อมโยงของสถานการณ์และ
พฤติการณ์ที่สนับสนุนการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ โดยสามารถน�ำไปจัดผังความเชื่อมโยงข่าวสารกลุ่มเครือข่ายจาก
เหตุการณ์ต่างๆ จ�ำนวน ๖ ผัง พร้อมทั้งส่งข้อมูลตามที่หน่วยงานที่ร้องขอได้ จ�ำนวน ๑๔๗ เรื่อง และขยายผลในการ
รายงานสถานการณ์ความเคลื่อนไหวส�ำคัญของบุคคล/กลุ่มบุคคล/เครือข่าย จ�ำนวน ๘ ฉบับ
๒) พัฒนาการปฏิบัติงานการตรวจพิสูจน์และการจัดการข้อมูลด้านนิติวิทยาศาสตร์จังหวัดชายแดนภาคใต้
โดยปฏิบัติงานการตรวจพิสูจน์ รวบรวมหลักฐาน และการจัดการข้อมูลด้านนิติวิทยาศาสตร์ได้ จ�ำนวน ๑๙๗ เรื่อง
๑,๔๒๗ รายการ สามารถน�ำไปสนับสนุนการวิเคราะห์ความเชื่อมโยงเหตุการณ์ที่ส�ำคัญได้
๓) จัดท�ำหลักสูตรการอบรมและคู่มือการปฏิบัติงานในการปรับเปลี่ยนความคิดผู้ต้องขังคดีความมั่นคง ซึ่ง
ได้มีการยกร่างหลักสูตรและด�ำเนินการฝึกอบรมโดยผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศ
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ผลงานรัฐบาล
รอบ ๖ เดือน
๑๓

๔) ตรวจสอบ สืบสวน สอบสวน รวบรวมพยานหลักฐานตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการ
สนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๕๖
เป้าหมายการด�ำเนินงานที่ ๔ : กระบวนการยุติธรรมทางเลือกได้รับการสนับสนุนโดยต่อเนื่องเพื่อคลี่คลายปัญหาในพื้นที่
๑) ศูนย์ยุติธรรมชุมชนจัดกิจกรรมในชุมชนเพื่อสร้างความเข้าใจระหว่างภาครัฐกับประชาชน จ�ำนวน
๑๐๖ ศูนย์ๆ ละ ๒ กิจกรรม โดยมีคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนที่เป็นภาคประชาชนเป็นผู้ด�ำเนินกิจกรรม ซึ่งได้
เริ่มด�ำเนินการแล้ว ดังนี้
- กิจกรรมราษฎร์ รัฐ ฟื้นคืนความไว้วางใจ เพื่อให้หน่วยงานรัฐระดับพื้นที่พร้อมเครือข่ายของแต่ละ
หน่วยงาน และชุมชนได้เรียนรู้การปฏิบัติงานในพื้นที่ร่วมกัน เกิดการประสานงานที่ดีและเป็นเครือข่ายความร่วมมือ
เพื่อแก้ไขปัญหาของชุมชน จ�ำนวน ๑๐ ศูนย์ ในพื้นที่จังหวัดสตูลและนราธิวาส
- กิจกรรมแก้ไขปัญหา เพื่อให้ชุมชนเรียนรู้และแก้ไขปัญหาของชุมชนด้วยประชาชนในชุมชนเอง
(เป็นกิจกรรมต่อเนื่อง ปี ๒๕๕๗) จ�ำนวน ๑๙ ศูนย์ ในพื้นที่จังหวัดยะลา ปัตตานี และสงขลา
		
๒) พัฒนาระบบยุติธรรมทางเลือกที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตอิสลาม โดยการพัฒนาให้ส�ำนักงาน
คณะกรรมการอิสลามประจ�ำจังหวัดท�ำหน้าทีไ่ กล่เกลีย่ ข้อพิพาทครอบครัวและมรดกได้อย่างมีประสิทธิภาพถือเป็น
กระบวนการหนึง่ ในการส่งเสริมให้มกี ารดูแลตนเองอย่างเป็นระบบตามวิถศี าสนาอิสลามซึง่ ได้มกี ารอบรมผูน้ ำ� ศาสนา
จัดท�ำคู่มือในการปฏิบัติงานไกล่เกลี่ยฯ รวมถึงสร้างต้นแบบศูนย์ไกล่เกลี่ยในส�ำนักงานคณะกรรมการอิสลาม
ประจ�ำจังหวัดสงขลาและยะลาแล้ว
๓) แก้ไขฟื้นฟูผู้กระท�ำผิดและผู้ติดยาเสพติดตามระบบบังคับบ�ำบัดตามวิถีชีวิต โดยผู้กระท�ำผิดและ
ผู้ติดยาเสพติด จ�ำนวน ๑,๑๒๙ คน ได้รับการแก้ไขฟื้นฟูโดยการให้ความรู้ใช้ศาสนบ�ำบัด การฝึกปฏิบัติ ฝึกอาชีพในค่าย
ภูมบิ ตุ ราท�ำให้ผกู้ ระท�ำผิดหรือผูต้ ดิ ยาเสพติดสามารถกลับสูช่ มุ ชนและใช้ชวี ติ ได้เป็นปกติลดการกระท�ำผิดซ�ำ้ และเครือข่าย
เยาวชน จ�ำนวน ๘๕ คน ได้รับการอบรมเพื่อป้องกันสังคม
๔) ให้ความรู้ความเข้าใจ คู่ความ ผู้ที่เกี่ยวข้อง และประชาชนในกระบวนการไกล่เกลี่ยชั้นบังคับคดี มีความ
เข้าใจและเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยชั้นบังคับคดี จ�ำนวน ๕๖๐ คน ท�ำให้จ�ำนวนคดีลดลง
เป้าหมายการด�ำเนินงานที่ ๕ : ประชาชนได้รับการแก้ไขปัญหา/ลดเงื่อนไขความไม่เป็นธรรม มีทัศนคติที่ดี และ
ร่วมมือกับภาครัฐในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้
๑) บูรณาการการท�ำงานแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ภายในกระทรวงยุติธรรม และเป็นเจ้าภาพ     
ในเรื่องการอ�ำนวยความยุติธรรมและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ
๒) มีระบบเยีย่ มญาติผา่ นจอภาพในพืน้ ทีจ่ งั หวัดชายแดนภาคใต้ระหว่างส�ำนักงานยุตธิ รรมจังหวัด เรือนจ�ำ
และศูนย์ยุติธรรมชุมชน ท�ำให้ประชาชนในพื้นที่ห่างไกล จ�ำนวน ๑๘๓ คน สามารถเยี่ยมผู้ต้องขังได้ที่ศูนย์ยุติธรรม
ชุมชนและส�ำนักงานยุติธรรมจังหวัด
๓) สร้างเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเพื่อขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากระบวนการ
ยุติธรรมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้และแสวงหาแนวทางการสร้างสันติภาพและความสมานฉันท์ในพื้นที่
๔) สร้างความรู้ความเข้าใจการท�ำงานของภาครัฐแก่ประชาชน จ�ำนวน ๖๐ คน ให้สามารถเป็นตัวแทน  
เจ้าพนักงานบังคับคดี ให้ค�ำแนะน�ำและแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการบังคับคดีได้
๕) บ�ำบัดแก้ไขเด็กและเยาวชนที่กระท�ำผิดอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเด็กและเยาวชน จ�ำนวน ๑๕๒ คน
ได้รับการแก้ไขฟื้นฟูโดยใช้หลักศาสนาอิสลามในค่ายอบรมคุณธรรมจริยธรรม ส่งเสริมการท�ำอาชีพ ท�ำงานบริการสังคม
รวมถึงภาคประชาชน จ�ำนวน ๒๒๕ ได้รับการพัฒนาศักยภาพในการมีส่วนร่วมเพื่อป้องกัน บ�ำบัด และฟื้นฟูเด็กและ
เยาวชน

ผลงานรัฐบาล
รอบ ๖ เดือน
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๑๔
เป้าหมายการด�ำเนินงานที่ ๖ : ผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบได้รับการเยียวยาฟื้นฟูและพัฒนา
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
- พัฒนากระบวนการให้ความช่วยเหลือเชิงรุก ด้วยการจัดท�ำคูม่ อื แนวทางการให้ความช่วยเหลือผูไ้ ด้รบั
ผลกระทบจากกระบวนการยุติธรรมและลงพื้นที่ให้ความรู้เกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือในเรือนจ�ำและผู้ได้รับ
ผลกระทบอื่น
vvvvvvvv
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ผลงานรัฐบาล
รอบ ๖ เดือน
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ศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้และประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม (ศนธ.ยธ.)
ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ – ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๘

ผลการด�ำเนินงานที่ส�ำคัญ มีดังนี้
๑. การให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ทางด้านคดีความ
		
๑.๑ รวบรวมและสนับสนุนพยานหลักฐานประกอบการยื่นฎีกาให้กับลูกหนี้จังหวัดชัยภูมิ รายนางสาวฐิติมา
ระวิพันธ์ และนายจ�ำเนียร ระวิพันธ์ ถูกเจ้าหนี้ฟ้องคดีผู้บริโภค ๒ คดี ทุนทรัพย์ ๕๘๒,๑๒๒.๕๐ บาท (ศนธ.ยธ.ได้ให้
ความช่วยเหลือรวบรวมพยานหลักฐานและด้านคดีความในการต่อสู้คดีมาตั้งแต่ต้น)
		
๑.๒ รวบรวมและสนับสนุนพยานหลักฐานประกอบการยื่นอุทธรณ์ให้กับลูกหนี้จังหวัดเพชรบูรณ์รายนาย
จเร และนางรัตนาภรณ์ มิ่งเมือง ถูกเจ้าหนี้ฟ้องคดีผู้บริโภค ๓ คดี คดีอาญา ๑ คดี ทุนทรัพย์ ๘๓๗,๐๓๖ บาท (ศนธ.ยธ.
ได้ให้ความช่วยเหลือรวมรวมพยานหลักฐานและด้านคดีความในการต่อสู้คดีมาตั้งแต่ต้น)
๑.๓ เจรจา ไกล่เกลี่ยและประนอมหนี้ต่อเนื่อง ให้กับลูกหนี้จังหวัดนครปฐมราย นางสาวนิภาภัค เพ็ชรล้อมทอง
และนางสาวศศิธร แก้ววิชิต ถูกเจ้าหนี้ฟ้องคดีผู้บริโภค ๑ คดี และคดีอาญา ๕ คดี ทุนทรัพย์ที่ฟ้อง ๗๑๗,๕๐๐ บาท
และมีคดีอาญาที่เกี่ยวเนื่องอีก ๓ คดี เจ้าหนี้ลดหนี้คงเหลือ ๑๕๐,๐๐๐ บาทและยอมถอนฟ้องในคดีอาญา (ศนธ.ยธ.
ได้ให้ความช่วยเหลือรวมรวมพยานหลักฐานและด้านคดีความในการต่อสู้คดีมาตั้งแต่ต้น)
๑.๔ เจรจา ไกล่เกลี่ยประนอมหนี้ ในชั้นการพิจารณาคดี ให้กับลูกหนี้จังหวัดราชบุรี รายนายภาสพงษ์และ
นายอนุพล สังข์วารี ถูกเจ้าหนี้ฟ้องคดีผู้บริโภค ๑ คดี ทุนทรัพย์ที่ฟ้อง ๓๐๐,๐๐๐ บาท เจ้าหนี้ยอมลดหนี้คงเหลือ
๒๖๐,๐๐๐ บาท ผ่อนเดือนละ ๓,๐๐๐ บาท
๒. การให้ความช่วยเหลือประชาชนกรณีร้องเรียนไม่ได้รับความเป็นธรรมอื่นๆ (คดีแพะ)
ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงแสวงหาและรวบรวมพยานหลักฐานน�ำมาประกอบให้ความช่วยเหลือนางจอม
ทรัพย์ แสนเมืองโคตร ราษฎรชาวจังหวัดนครพนม กรณี ศาลฎีกาพิพากษาให้รับโทษจ�ำคุกฐานความผิด ประมาทเป็นเหตุ
ให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายและความผิดตามพระราชบัญญัติ จราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒
๓. การน�ำมาตรการทางด้านภาษีอากรมาด�ำเนินการกับเจ้าหนี้เงินกู้นอกระบบ
ประสานศาลแขวงพิษณุโลกขอข้อมูลหลักฐานค�ำพิพากษาคดีผบู้ ริโภคและคดีแพ่งสามัญ กรณีนางสาวนงลักษณ์
อินทร์รอด โจทก์ เจ้าหนี้เงินกู้นอกระบบรายใหญ่ฟ้องร้องชาวบ้าน จ�ำนวน ๖๗ คดี ทุนทรัพย์กว่า ๑๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท
4. การให้ค�ำปรึกษาแก่ลูกหนี้
ช่องทางการติดต่อ
๑. ขอค�ำปรึกษาทางโทรศัพท์
๒. มาพบขอค�ำปรึกษาด้วยตนเอง
๓. ขอค�ำปรึกษาทางเฟชบุ๊ค
๔. ขอค�ำปรึกษาขณะจัดโครงการพัฒนาศักยภาพ
ประชาชนด้านกฎหมายฯ ครั้งที่ ๑ - ๙
รวมทั้งสิ้น

จ�ำนวน/ราย
๑๘๑
๖
๒๙
๖๗๒
๘๘๘

ผลงานรัฐบาล
รอบ ๖ เดือน

รายงานผลการด�ำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลรอบ ๖ เดือน
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

๑๖

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๘  เวลา ๑๐.๐๐ น. นางสุวณา สุวรรณจูฑะ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ
ในฐานะผูอ้ ำ� นวยการศูนย์ชว่ ยเหลือลูกหนีแ้ ละประชาชนทีไ่ ม่ได้รบั ความเป็นธรรม กระทรวงยุตธิ รรมและคณะได้เดินทาง
ไปที่ศูนย์อาหารเมืองทองธานี โซน A (ตลาดรวมใจ) เมืองทองธานี แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร เพื่อให้ก�ำลังใจ
นางกนกวรรณ รัตนสุริบูรณ์ ลูกหนี้นอกระบบจากจังหวัดสุโขทัย ที่หาทางออกของชีวิตไม่ได้จนคิดว่าจะฆ่าตัวตาย
ในขณะนั้น ต่อมาเมื่อเดือนเมษายน ๒๕๕๗ ได้เข้ามาติดต่อขอความช่วยเหลือจากศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้และประชาชน
ที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม และศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้ได้ให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายและประสานสถาบันการเงินให้
ความช่วยเหลือ รวมถึงให้ก�ำลังใจในการแก้ไขปัญหาจนลูกหนี้สามารถไกล่เกลี่ยกับเจ้าหนี้เพื่อช�ำระหนี้ได้ส�ำเร็จจนผ่าน
วิกฤติชีวิตมาได้และปัจจุบันสามารถเริ่มต้นชีวิตใหม่ได้โดยมาประกอบอาชีพขายก๋วยเตี๋ยวที่ตลาดรวมใจจนท�ำให้
สามารถหลุดพ้นจากปัญหาหนี้นอกระบบได้ ซึ่งถือเป็นการน�ำกระบวนการยุติธรรมทางเลือกมาใช้ในการช่วยเหลือ
ประชาชน และได้มีการออกอากาศทางช่องไทยรัฐทีวี
๕. การรับเรื่องร้องเรียน
ช่องทางรับเรื่อง
๑.จากหน่วยงานอื่น
๒.มาพบร้ อ งเรี ย นด้ ว ย
ตนเอง
๓.ร้องเรียนเป็นหนังสือ
๔.ร้องเรียนทางเฟซบุ๊ค
๕.ร้องเรียนทางโทรศัพท์
รวม

จ�ำนวน/เรื่อง
๑๑
๑๗
๓๑
๑๔
๑
๗๔

ทุนทรัพย์/บาท
๓๕๒,๙๒๖,๐๐๐
๒๖,๖๓๔,๕๑๓.๒๙

ผลด�ำเนินการ

ให้ค�ำปรึกษากฎหมายในเบื้องต้นประสาน
มาให้ถ้อยค�ำและส่งพยานหลักฐาน
๔๙,๙๙๘,๓๙๒.๖๗ เพิ่มเติมพร้อมกับประสานสถาบันการเงินที่
๑๔๐,๐๐๐
เกี่ยวข้องเพื่อให้ความช่วยเหลือต่อไป
๑,๓๐๐,๐๐๐
๔๓๐,๙๙๘,๙๐๕.๙๖ ระดับความส�ำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน�้ำ
หนักการให้ความช่วยเหลือตามขั้นตอน
คิดเป็นร้อยละ ๗๕

๖. จัดโครงการพัฒนาศักยภาพประชาชนด้านกฎหมายและการเข้าถึงความเป็นธรรม (จ�ำนวน ๑๑ ครั้ง
มีผู้เข้าร่วมโครงการ รวมทั้งสิ้น ๗,๕๓๕)
๖.๑ ครั้งที่ ๑ จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ มีผู้น�ำชุมชน ผู้น�ำท้องถิ่น
ก�ำนันผู้ใหญ่บ้าน สมาชิก อบต. นักศึกษา เข้าร่วมโครงการ ๙๒๘ คน พร้อมจัดบูธให้ค�ำปรึกษาด้านกฎหมาย
และแหล่งทุน และมีการแจกจ่ายหนังสือคู่มือประชาชน เพื่อช่วยเหลือลูกหนี้ที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม ให้แก่ประชาชน
ที่เข้าร่วมโครงการฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จ�ำนวน ๙๐๐ เล่ม
(๑) ผู้เข้าร่วมขอรับค�ำปรึกษากับธนาคารออมสิน จ�ำนวน ๔๖ ราย
(๒) ผู้เข้าร่วมขอรับค�ำปรึกษากับ ธกส. จ�ำนวน ๕๐ ราย
๖.๒ ครั้งที่ ๒ จังหวัดอ�ำนาจเจริญ เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ มีผู้น�ำชุมชน ผู้น�ำท้องถิ่น ก�ำนัน
ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิก อบต. เข้าร่วมโครงการ ๘๓๐ คน พร้อมจัดบูธให้คำ� ปรึกษาด้านกฎหมายและแหล่งทุน และมีการ
แจกจ่ายหนังสือคู่มือประชาชน เพื่อช่วยเหลือลูกหนี้ที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม ให้แก่ประชาชนที่เข้าร่วมโครงฯ และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จ�ำนวน ๘๐๘ เล่ม

รายงานผลการด�ำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลรอบ ๖ เดือน
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

ผลงานรัฐบาล
รอบ ๖ เดือน

(๑) ผู้เข้าร่วมขอรับค�ำปรึกษากับธนาคารออมสิน จ�ำนวน ๓๖ ราย
(๒) ผู้เข้าร่วมขอรับค�ำปรึกษากับ ธกส. จ�ำนวน ๕๖ ราย

๑๗

๖.๓ ครั้งที่ ๓ จังหวัดบุรีรัมย์ เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ มีผู้น�ำชุมชน ผู้น�ำท้องถิ่น ก�ำนัน ผูใ้ หญ่บา้ น
สมาชิก อบต. เข้าร่วมโครงการ ๑,๐๘๑ คน พร้อมจัดบูธให้คำ� ปรึกษาด้านกฎหมายและแหล่งทุน และมีการแจกจ่าย
หนังสือคูม่ อื ประชาชน เพือ่ ช่วยเหลือลูกหนีท้ ไี่ ม่ได้รบั ความเป็นธรรมให้แก่ประชาชนทีเ่ ข้าร่วมโครงการฯ และหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง จ�ำนวน ๑,๑๕๙ เล่ม
(๑) ผู้เข้าร่วมขอรับค�ำปรึกษากับธนาคารออมสิน จ�ำนวน ๗ ราย
(๒) ผู้เข้าร่วมขอรับค�ำปรึกษากับ ธกส. จ�ำนวน ๑๒ ราย
(๓) ผู้เข้าร่วมขอรับค�ำปรึกษากับส�ำนักงานยุติธรรมจังหวัดบุรีรัมย์ จ�ำนวน ๒ ราย
๖.๔ ครัง้ ที่ ๔ จังหวัดศรีสะเกษ เมือ่ วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ มีผนู้ ำ� ชุมชน ผูน้ ำ� ท้องถิน่ ก�ำนัน ผูใ้ หญ่บา้ น
สมาชิก อบต. เข้าร่วมโครงการ ๙๘๙ คน พร้อมจัดบูธให้ค�ำปรึกษาด้านกฎหมายและแหล่งทุน และมีการแจกจ่าย
หนังสือคู่มือประชาชน เพื่อช่วยเหลือลูกหนี้ที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม ให้แก่ประชาชนที่เข้าร่วมโครงฯ และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง จ�ำนวน ๑,๐๖๗ เล่ม
(๑) ผู้เข้าร่วมขอรับค�ำปรึกษากับธนาคารออมสิน จ�ำนวน ๕๕ ราย
(๒) ผู้เข้าร่วมขอรับค�ำปรึกษากับ ธกส. จ�ำนวน ๘ ราย  
๖.๕ ครั้งที่ ๕ จังหวัดสระบุรี เมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๗ มีผู้น�ำชุมชน ผู้น�ำท้องถิ่น ก�ำนัน ผู้ใหญ่บ้าน
สมาชิก อบต. เข้าร่วมโครงการ ๔๓๓ คน พร้อมจัดบูธให้ค�ำปรึกษาด้านกฎหมายและแหล่งทุน และมีการแจกจ่าย
หนังสือคูม่ อื ประชาชน เพือ่ ช่วยเหลือลูกหนีท้ ไี่ ม่ได้รบั ความเป็นธรรมให้แก่ประชาชนทีเ่ ข้าร่วมโครงการฯ และหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง จ�ำนวน ๔๑๑ เล่ม
(๒) ผู้เข้าร่วมขอรับค�ำปรึกษากับ ธกส.  จ�ำนวน ๔๐ ราย
(๓) ผู้เข้าร่วมขอรับค�ำปรึกษากับศูนย์ด�ำรงธรรมจังหวัดสระบุรี จ�ำนวน ๑ ราย  
๖.๖ ครั้งที่ ๖ จังหวัดเพชรบูรณ์ เมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๘ มีผู้น�ำชุมชน ผู้น�ำท้องถิ่น ก�ำนัน ผู้ใหญ่บ้าน
สมาชิก อบต. เข้าร่วมโครงการ ๑,๐๗๗ คน พร้อมจัดบูธให้ค�ำปรึกษาด้านกฎหมายและแหล่งทุน และมีการแจกจ่าย
หนังสือคู่มือประชาชน เพื่อช่วยเหลือลูกหนี้ที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมให้แก่ประชาชนที่เข้าร่วมโครงการฯ และหน่วย
งานที่เกี่ยวข้อง จ�ำนวน ๑,๐๐๐ เล่ม
(๑) ผู้เข้าร่วมขอรับค�ำปรึกษากับธนาคารออมสิน จ�ำนวน  ๔ ราย
(๒) ผู้เข้าร่วมขอรับค�ำปรึกษากับ ธกส. จ�ำนวน ๒๙ ราย
           
(๓) ผูเ้ ข้าร่วมขอรับค�ำปรึกษากับส�ำนักงานยุตธิ รรมจังหวัดเพชรบูรณ์ จ�ำนวน ๓๔ ราย
     
๖.๗ ครัง้ ที่ ๗ จังหวัดสุโขทัย เมือ่ วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ มีผนู้ ำ� ชุมชน ผูน้ ำ� ท้องถิน่ ก�ำนัน ผูใ้ หญ่บา้ น สมาชิก
อบต. เข้าร่วมโครงการ ๕๒๑ คน พร้อมจัดบูธให้ค�ำปรึกษาด้านกฎหมายและแหล่งทุน และมีการแจกจ่ายหนังสือคู่มือ
ประชาชน เพื่อช่วยเหลือลูกหนี้ที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมให้แก่ประชาชนที่เข้าร่วมโครงการฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
จ�ำนวน ๖๐๐ เล่ม
(๑) ผูเ้ ข้าร่วมขอรับค�ำปรึกษากับส�ำนักงานยุตธิ รรมจังหวัดสุโขทัย จ�ำนวน ๒ ราย
(๒) ผูเ้ ข้าร่วมขอรับค�ำปรึกษากับศูนย์ดำ� รงธรรมจังหวัดสุโขทัย จ�ำนวน ๗ ราย

ผลงานรัฐบาล
รอบ ๖ เดือน

รายงานผลการด�ำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลรอบ ๖ เดือน
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

๑๘

     
๖.๘ จัดโครงการฯ ณ จังหวัดลพบุรี เมือ่ วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ มีผนู้ ำ� ชุมชน ผูน้ ำ� ท้องถิน่ ก�ำนัน ผูใ้ หญ่บา้ น
สมาชิก อบต. เข้าร่วมโครงการ ๑๐๐ คน พร้อมจัดบูธให้คำ� ปรึกษาด้านกฎหมายและแหล่งทุน
๖.๙ ครัง้ ที่ ๘ จังหวัดนครสวรรค์ เมือ่ วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ มีผนู้ ำ� ชุมชน ผูน้ ำ� ท้องถิน่ ก�ำนัน ผูใ้ หญ่บา้ น
สมาชิก อบต. เข้าร่วมโครงการ ๗๓๕ คน พร้อมจัดบูธให้ค�ำปรึกษาด้านกฎหมายและแหล่งทุน และมีการแจกจ่ายหนังสือ
คู่มือประชาชน เพื่อช่วยเหลือลูกหนี้ที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมให้แก่ประชาชนที่เข้าร่วมโครงการฯ และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง จ�ำนวน ๗๐๐ เล่ม
(๑) ผูเ้ ข้าร่วมขอรับค�ำปรึกษากับธนาคารออมสิน จ�ำนวน ๑๑ ราย
(๒) ผูเ้ ข้าร่วมขอรับค�ำปรึกษากับ ธกส. จ�ำนวน ๑๗ ราย
           
(๓) ผูเ้ ข้าร่วมขอรับค�ำปรึกษากับส�ำนักงานยุตธิ รรมจังหวัดนครสวรรค์ จ�ำนวน ๑ ราย
           ๖.๑๐ ครัง้ ที่ ๙ จังหวัดราชบุรี เมือ่ วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๘ มีผนู้ ำ� ชุมชน ผูน้ ำ� ท้องถิน่ ก�ำนัน ผูใ้ หญ่บา้ น สมาชิก
อบต. เข้าร่วมโครงการ ๕๖๘ คน พร้อมจัดบูธให้ค�ำปรึกษาด้านกฎหมายและแหล่งทุน และมีการแจกจ่ายหนังสือคู่มือ
ประชาชน เพื่อช่วยเหลือลูกหนี้ที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมให้แก่ประชาชนที่เข้าร่วมโครงการฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
จ�ำนวน ๕๖๘ เล่ม
(๑) ผูเ้ ข้าร่วมขอรับค�ำปรึกษากับธนาคารออมสิน จ�ำนวน ๒ ราย
(๒) ผูเ้ ข้าร่วมขอรับค�ำปรึกษากับ ธกส. จ�ำนวน ๒๕ ราย
            
(๓) ผูเ้ ข้าร่วมขอรับค�ำปรึกษากับธนาคารกรุงไทย จ�ำนวน ๑ ราย
(๔) ผูเ้ ข้าร่วมขอรับค�ำปรึกษากับส�ำนักเกษตรและสหกรณ์จงั หวัดราชบุรี จ�ำนวน ๒ ราย
            
(๕) ผูเ้ ข้าร่วมขอรับค�ำปรึกษากับส�ำนักงานยุตธิ รรมจังหวัดราชบุรี จ�ำนวน ๔ ราย
            
(๖) ผูเ้ ข้าร่วมขอรับค�ำปรึกษากับกองทุนฟืน้ ฟูและพัฒนาเกษตรจังหวัดราชบุรี จ�ำนวน ๕๕ ราย
            
(๗) ผูเ้ ข้าร่วมขอรับค�ำปรึกษากับสภาทนายความจังหวัดราชบุรี จ�ำนวน ๓๐ ราย
๖.๑๑  จัดโครงการฯ ณ ต�ำบลดงขุย อ�ำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ ระหว่างวันที่ ๑๖ – ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๘
มีผนู้ ำ� ชุมชน ผูน้ ำ� ท้องถิน่ ก�ำนันผูใ้ หญ่บา้ น สมาชิก อบต. เข้าร่วมโครงการ ๑๗๓ คน พร้อมจัดบูธให้คำ� ปรึกษาด้านกฎหมาย
และแหล่งทุน
๗. โครงการดรีมอีสาน – อนาคตภาคอีสานกับการเข้าถึงกระบวนการยุตธิ รรมอย่างเท่าเทียม  Dream Esarn :
Equtiy of Justice System (จ�ำนวน ๑ ครัง้ มีผู้เข้าร่วมโครงการ รวมทั้งสิ้น ๑๐๐ คน)
ครัง้ ที่ ๑ จังหวัดมหาสารคาม ระหว่างวันที่ ๒๒-๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๗ มีนกั ศึกษา อาจารย์ผนู้ ำ� ชุมชน ผูน้ ำ� ท้องถิน่
เข้าร่วมโครงการ จ�ำนวน ๑๐๐ คน
จากการด�ำเนินกิจกรรมและโครงการดังกล่าวข้างต้นเป็นการช่วยเหลือลูกหนี้และประชาชนที่ไม่ได้รับ
ความเป็นธรรม เสียเปรียบในเรื่องของอ�ำนาจการต่อรองกับนายทุนเงินกู้เจ้าหนี้นอกระบบ ด้อยโอกาส ด้อยฐานะ
ทางเศรษฐกิจ ขาดความรู้ความเข้าใจในกฎหมายให้มีโอกาสเข้าถึงการบริการของรัฐได้ง่าย สะดวก รวดเร็วมากยิ่งขึ้น
และในการเผยแพร่ความรู้เฉพาะด้านในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายหนี้นอกระบบ เช่น ข้อกฎหมายและการปฏิบัติ
เมื่อต้องกู้ยืมเงินการท�ำสัญญากู้ยืมเงิน เมื่อถูกฟ้องคดีในชั้นการพิจารณาคดี และเมื่อถูกบังคับคดีในชั้นการบังคับคดี
เป็นมาตรการป้องกันเชิงรุกไม่ให้ถูกเอารัดเอาเปรียบอย่างไม่เป็นธรรม สามารถน�ำความรู้ไปประยุกต์ใช้ให้เป็น
ประโยชน์ในชีวิตประจ�ำวันได้ ซึ่งเป็นการลดความเหลื่อมล�้ำและอ�ำนวยความเป็นธรรม ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของ
รัฐบาล

รายงานผลการด�ำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลรอบ ๖ เดือน
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

ผลงานรัฐบาล
รอบ ๖ เดือน
๑๙

ผลการด�ำเนินงานส�ำนักงานคณะกรรมการเสริมสร้างความสมานฉันท์แห่งชาติ
- ผลการศึกษาสถานการณ์ความขัดแย้งในสังคมไทย ประจ�ำปี พ.ศ. ๒๕๕๗
ตามที่ส�ำนักงานฯ ได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในฐานะที่ปรึกษาด�ำเนินการศึกษาสถานการณ์
ความขัดแย้งในสังคมไทย ประจ�ำปี พ.ศ. ๒๕๕๗ เพื่อใช้ประกอบเป็นแนวทางน�ำเสนอสถานการณ์ความขัดแย้งใน
สังคมไทยแก่คณะกรรมการเสริมสร้างความสมานฉันท์แห่งชาติ พิจารณาใช้เป็นกรอบก�ำหนดแนวทางและนโยบายการ
เสริมสร้างความสมานฉันท์เสนอต่อคณะรัฐมนตรีต่อไป
- การเสริมสร้างเครือข่ายเยาวชน “ยุวชนอุดมศึกษาสมานฉันท์”
ด�ำเนินโครงการฝึกอบรมแกนน�ำนิสิตนักศึกษาระดับอุดมศึกษาในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
(จังหวัดขอนแก่น) เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้และสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการสร้างสรรค์กิจกรรมเสริมสร้าง
ความสมานฉันท์และแก้ไขปัญหาความขัดแย้งตามบริบทสภาพปัญหาของแต่ละชุมชนต่อไป โดยด�ำเนินการเป็นรุ่นที่ ๒
(รุ่นแรกภาคเหนือตอนบน จังหวัดเชียงใหม่) มีเยาวชนเข้าร่วมโครงการกว่า ๗๐ คน จาก ๑๓ สถาบัน
- การประกวดสื่อภายนตร์สั้น หัวข้อ “Together”
เปิ ด โอกาสให้ เ ยาวชนได้ แ สดงทั ก ษะความสามารถและร่ ว มถ่ า ยทอดมุ ม มองด้ า นการเสริ ม สร้ า ง
ความสมานฉันท์ผา่ นการผลิตสือ่ ภาพยนตร์สนั้ โดยมีมลู นิธหิ นังไทย และนักวิชาการด้านการเสริมสร้างความสมานฉันท์
ให้ความร่วมมือสนับสนุนการด�ำเนินโครงการ เริ่มด�ำเนินการในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ – สิงหาคม ๒๕๕๘ โดยผลงาน
ที่ได้รับรางวัลจะน�ำไปเผยแพร่รณรงค์การเสริมสร้างความสมานฉันท์ในสังคมต่อไป
- การท�ำบันทึกข้อตกลงร่วมกับคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการร่วมกันส่งเสริมและสนับสนุน
กระบวนการเสริมสร้างความสมานฉันท์ในชุมชน
ส�ำนักงานฯ ได้ด�ำเนินการท�ำบันทึกข้อตกลงร่วมกับคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือทางด้านวิชาการที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเสริมสร้างความสมานฉันท์และกระบวนการยุติธรรม
ทางเลือก พัฒนาองค์ความรู้ บุคลากร แลกเปลี่ยนแนวคิดและประสบการณ์ระหว่างกัน เพื่อขับเคลื่อนกระบวนการ
เสริมสร้างความสมานฉันท์ในระดับชุมชนให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม
- ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตในฐานะที่ปรึกษาด�ำเนินโครงการศึกษาวิเคราะห์รูปแบบการเสริมสร้าง
ความสมานฉันท์ภายใต้บริบทความขัดแย้งของสังคมไทยด�ำเนินการศึกษาและส�ำรวจถึงสภาพปัญหาและสถานการณ์
ความขัดแย้งทีเ่ กิดขึน้ ตลอดจนแนวคิดทฤษฎีและแนวทางการเสริสร้างความสมานฉันท์ในสังคมไทยและของต่างประเทศ
น�ำไปสู่การเสนอแนะรูปแบบที่เหมาะสมในการเสริมสร้างความสมานฉันท์ในบริบทของสังคมไทยน�ำผลที่ได้ไปใช้
ก�ำหนดนโยบายและรากฐานในการน�ำมาซึง่ ความสมานฉันท์และสันติวฒ
ั นธรรมให้เกิดขึน้ ในสังคมไทยได้อย่างเหมาะสม
มีองค์ความรู้ที่สามารถน�ำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสมกับสภาวการณ์
vvvvvvvv

ผลงานรัฐบาล
รอบ ๖ เดือน
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๒๐

ผลการด�ำเนินงานที่ส�ำคัญของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
รอบ ๖ เดือน

เหลียวหลังรอบ ๖ เดือน

๑. ความคืบหน้าการเสนอกฎหมาย
ในรอบ ๖ เดือนที่ผ่านมา กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ได้เสนอร่าง พ.ร.บ. จ�ำนวน  ๒ ฉบับ  ได้แก่ ร่าง
พ.ร.บ.กองทุนยุติธรรม พ.ศ. .... และ ร่าง พ.ร.บ.ส่งเสริมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในชุมชน พ.ศ. .... โดยทั้ง ๒ ฉบับ ได้ผ่าน
ความเห็นชอบของ ครม. แล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบของคณะกรรมการกฤษฎีกา  
๒. การด�ำเนินงานตามนโยบายเร่งด่วน ๕ ด้านของกระทรวงยุติธรรม
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ มีภารกิจหลักที่สอดคล้องและรองรับนโยบายของกระทรวงยุติธรรม
ด้านการอ�ำนวยความยุติธรรมเพื่อลดความเหลื่อมล�้ำ โดยมีผลงานที่ส�ำคัญ ดังนี้
๒.๑ การช่วยเหลือเยียวยาผู้เสียหาย/จ�ำเลยในคดีอาญา ตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย และ
ค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จ�ำเลยในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๔  ได้เยียวยาผู้เสียหาย จ�ำนวน  ๕,๐๐๗ ราย  จ�ำเลย ๖๗ ราย
รวมเป็นเงินกว่า  ๒๗๔ ล้านบาท
๒.๒ การช่วยเหลือเงิน/ค่าใช้จ่ายโดยกองทุนยุติธรรม โดยมีจ�ำนวนผู้มายื่นค�ำขอรับการช่วยเหลือจาก
กองทุนยุติธรรม จ�ำนวน ๒,๐๑๒ ราย (อนุมัติ ๕๗๓ ราย ไม่อนุมัติ ๗๕๙ ราย ยุติเรื่อง ๑๒๙ ราย และอยู่ระหว่าง
ตรวจสอบข้อเท็จจริง ๕๕๑ ราย) โดยให้ความช่วยเหลือเป็นเงินกว่า ๘๓ ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นค่าประกันตัว
จ�ำนวนกว่า ๕๗ ล้านบาท รองลงมาเป็นค่าทนายความ (๔ ล้านบาท) และค่าธรรมเนียมศาล (๒ ล้านบาท) ทั้งนี้ เพื่อ
คุ้มครองช่วยเหลือคนยากจนและผู้ด้อยโอกาสให้เข้าถึงความยุติธรรมได้อย่างทั่วถึงมากขึ้น ตามนโยบายของรัฐบาล
(พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา) ข้อ ๑๑.๕ คณะกรรมการบริหารกองทุนยุติธรรม โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
เป็นประธาน จึงได้อนุมัติให้กระจายอ�ำนาจพิจารณาค�ำขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนยุติธรรมลงสู่ระดับจังหวัดทั้ง
๗๖ จังหวัด โดยให้อ�ำนาจคณะอนุกรรมการกองทุนยุติธรรมระดับจังหวัดซึ่งมีผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธาน และ
ยุติธรรมจังหวัด สามารถอนุมัติเงินได้ไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาทต่อรายในทุกกรณี ตามวัตถุประสงค์ของกองทุนยุติธรรม
๒.๓ การให้ค�ำปรึกษากฎหมายแก่ประชาชน และจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ ให้ค�ำปรึกษาทางกฎหมาย
จ�ำนวน ๑๐,๔๑๒ ราย ส่วนใหญ่เป็นเรื่องเอกเทศสัญญา และภารกิจกรม และจัดการเรื่องร้องทุกข์ โดยรับเรื่องร้องทุกข์
จ�ำนวน  ๗๒๓ ราย ด�ำเนินการแล้วเสร็จ ๓๘๓ ราย และอยู่ระหว่างการด�ำเนินการ  ๓๔๐ ราย  ส่วนใหญ่เป็นเรื่อง
ปัญหาหนี้สิน และเอกเทศสัญญา
๒.๔ การคุ้มครองพยานในคดีอาญา  มีพยานยื่นค�ำร้อง จ�ำนวน ๗๓ ราย โดยเข้าโปรแกรมคุ้มครอง จ�ำนวน
๔๔ ราย อยู่ระหว่างตรวจสอบข้อเท็จจริง จ�ำนวน ๗ ราย และยกค�ำร้อง จ�ำนวน ๒๒ ราย  ทั้งนี้  มีพยานที่อยู่ในระหว่าง
การคุ้มครองทั้งสิ้น ๒๔๒ ราย โดยได้รับความปลอดภัย ๑๐๐%
๓. การท�ำงานมิติเชิงป้องกัน
๑. คณะรัฐมนตรีเห็นชอบมีมติประกาศใช้แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ ๓ อย่างเป็นทางการ เมือ่ วันที่
๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ และได้เปิดตัวแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ ๓ เมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
ณ หอประชุมกองทัพเรือ โดยมีรองนายกรัฐมนตรี นายวิษณุ เครืองาม เป็นประธานเปิดงานและมอบนโยบายของรัฐบาล
ให้แก่ผู้แทนกระทรวงต่างๆ เพื่อน�ำไปสู่การปฏิบัติตามแผนสิทธิฯ ซึ่งจะเป็นเครื่องมือส�ำคัญในการท�ำงานเชิงป้องกัน
ไม่ให้เกิดการกระท�ำการละเมิดสิทธิมนุษยชน รวมทั้งมิติด้านการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชนด้วย
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๒๑

๒. ให้ความร่วมมือกับ กอ.รมน.ภาค ๔ ส่วนหน้า  ในการส่งเสริมความรู้ทางกฎหมายสิทธิเสรีภาพ ส�ำหรับ
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ จ�ำนวน ๒,๗๐๐ นาย เพื่อเป็นการป้องกันการกระท�ำ
การละเมิดสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชนของเจ้าหน้าที่รัฐ
๔. นวัตกรรมการท�ำงานแบบบูรณาการ ด้วยจุดบริการแบบเบ็ดเสร็จจุดเดียว (One Stop Service)
ภายหลังการลงนามความร่วมมือท�ำงาน MOU ระหว่างกระทรวงยุติธรรม (กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ)
และส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๗ เพื่อให้พนักงานสอบสวนทั่วประเทศแจ้งสิทธิและรับค�ำขอ
การช่วยเหลือทางการเงินฯ จากผู้เสียหายหรือทายาท ตาม พ.ร.บ.ค่าตอบแทนฯ พ.ศ.๒๕๔๔ เป็นการบริการแบบ
เบ็ดเสร็จจุดเดียว (One Stop Service) ที่สถานีต�ำรวจภูธรและนครบาลทั่วประเทศ โดยผู้เสียหายหรือทายาท ไม่ต้อง
เดินทางไปยื่นค�ำขอที่หน่วยงานของกระทรวงยุติธรรมอีกต่อไป ทั้งนี้ ได้มีความคืบหน้าดังนี้
๑. กระทรวงยุติธรรม ได้มีค�ำสั่ง ที่ ๕๐๕ /๒๕๕๗  มอบหมายให้หน่วยงานในสังกัด ตร. เป็นส�ำนักงานตาม
พ.ร.บ.ค่าตอบแทนฯ และได้ประกาศแต่งตั้งพนักงานสอบสวนและผู้บังคับบัญชาของหน่วย เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่
ตาม พ.ร.บ.ฯ แล้ว
๒. ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ ได้มีหนังสือ ตร.ด่วนที่สุด ที่ ๐๐๑๑.๒๔/๘๑๗ ลงวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๘
เรื่องแนวทางปฏิบัติในการให้ความช่วยเหลือประชาชน ตามพ.ร.บ.ฯ เพื่อแจ้งให้กองบังคับการต�ำรวจภูธรจังหวัด
กองบังคับการต�ำรวจนครบาล และสถานีต�ำรวจทั่วประเทศ ด�ำเนินการตามแนวทางรับค�ำขอเงินเยียวยาตาม พ.ร.บ.ฯ
๓. กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ  ได้มีค�ำสั่งที่ ๕๐ /๒๕๕๘ ลงวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๘ เรื่องแนวทาง
การปฏิบัติในการให้ความช่วยเหลือประชาชน ตามพ.ร.บ.ฯ เพื่อสนับสนุนและช่วยอ�ำนวยการให้การด�ำเนินงานเป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย

แลหน้าสามเดือนต่อไป

๑. การเสนอกฎหมาย
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ จะได้เสนอร่างพ.ร.บ. จ�ำนวน ๑ ฉบับและแก้ไขกฎหมาย จ�ำนวน ๒ ฉบับ
เพื่อน�ำเสนอครม.และสนช.พิจารณา โดยขณะนี้ได้เตรียมการในระดับกระทรวง ได้แก่
๑. ร่าง พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการทรมานและการหายสาบสูญโดยถูกบังคับ พ.ศ. ....
๒. ร่างแก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ. ค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จ�ำเลยในคดีอาญา
พ.ศ. ๒๕๔๔ (ฉบับที่..)
๓. ร่าง พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่..) พ.ศ. ....
๒. การเปิดจุดบริการแบบเบ็ดเสร็จจุดเดียว (One Stop Service)
ให้บริการเต็มรูปแบบของจุดการบริการแบบเบ็ดเสร็จจุดเดียว (One Stop Service) ที่สถานีต�ำรวจภูธร
และนครบาลทั่วประเทศ รับค�ำขอการช่วยเหลือทางการเงินฯจากผู้เสียหายหรือทายาท โดยผู้เสียหายหรือทายาท
ไม่ต้องเดินทางไปยื่นค�ำขอที่หน่วยงานของกระทรวงยุติธรรมอีกต่อไป
๓. การกระจายอ�ำนาจกองทุนยุติธรรม
กระจายอ�ำนาจพิจารณาค�ำขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนยุติธรรมลงสู่ระดับจังหวัดทั้ง ๗๖ จังหวัด โดยให้
อ�ำนาจคณะอนุกรรมการกองทุนยุตธิ รรมระดับจังหวัดซึง่ มีผวู้ า่ ราชการจังหวัดเป็นประธาน และยุตธิ รรมจังหวัด สามารถ
อนุมัติเงินได้ไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาทต่อราย ในทุกกรณี ตามวัตถุประสงค์ของกองทุนยุติธรรมเพื่อช่วยเหลือคนยากจน
และผู้ด้อยโอกาส ให้เข้าถึงความยุติธรรมได้อย่างทั่วถึงและรวดเร็วมากขึ้น

ผลงานรัฐบาล
รอบ ๖ เดือน
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๒๒

ผลการด�ำเนินงานที่ส�ำคัญของสถาบันนิติวิทยาศาสตร์สตร์
นโยบายด้านการอ�ำนวยความยุติธรรมเพื่อลดความเหลื่อมล�้ำ

๑. โครงการนิติวิทยาศาสตร์เพื่อสนับสนุนการอ�ำนวยความยุติธรรมจังหวัดชายแดนภาคใต้
๑. การปฏิบัติงานการตรวจพิสูจน์และการจัดการข้อมูลด้านนิติวิทยาศาสตร์ จ�ำนวน ๑๕๘ ครั้ง
ประกอบด้วย
๑.๑ จังหวัดปัตตานี จ�ำนวน ๗๕ ครั้ง
๑.๒ จังหวัดยะลา จ�ำนวน ๒๘ ครั้ง
๑.๓ จังหวัดนราธิวาส จ�ำนวน ๕๓ ครั้ง
๒. จัดท�ำรายงานผลการตรวจพิสูจน์เพื่อสนับสนุนการด�ำเนินคดี จ�ำนวน ๑๓๑ เรื่อง
๓. สามารถเปรียบเทียบสารพันธุกรรม จ�ำนวน ๒๘ ครั้ง
๒. บูรณาการฐานข้อมูลบุคคลสูญหายและศพนิรนามร่วมกับยุติธรรมจังหวัดในการรับแจ้งเหตุบุคคล
สูญหายทั่วประเทศ
สถาบันนิติวิทยาศาสตร์สามารถพิสูจน์บุคคลและน�ำศพคืนญาติได้จากการประสานงานกับส�ำนักงาน
ยุติธรรมจังหวัดสระบุรี  จ�ำนวน ๑ ราย
๓. การพิสูจน์สัญชาติเพื่อคืนสิทธิให้กับประชาชนโดยการเพิ่มชื่อในทะเบียนราษฎร์
๓.๑ โครงการตรวจพิสจู น์สารพันธุกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั แก่ราษฎร์ทไี่ ร้สถานะ
ทางทะเบียนราษฎร์ ของอ�ำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่
๑. สถาบันนิติวิทยาสาสตร์ได้ร่วมกับกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ในลงพื้นที่เพื่อจัดเก็บสาร
พันธุกรรม(DNA) ณ อ�ำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างที่ ๑๗ - ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๗ โดยมี
ประชาชนที่สามรถเข้าตรวจสารพันธุกรรมได้ตามเกณฑ์ของกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย
จ�ำวน ๕๙๖ ราย ประกอบด้วย กลุ่มเป้าหมายที่เข้ารับการตรวจสารพันธุกรรมซึ่งเป็นบุคคลที่ตกหล่น
หรือยังไม่ได้รับสัญชาติไทย จ�ำนวน ๓๒ ราย และบุคคลอ้างอิง(คู่ตรวจ) จ�ำนวน ๒๓๔ ราย
๒. สถาบั น นิ ติ วิ ท ยาศาสตร์ ไ ด้ ด� ำ เนิ น การส่ ง ผลการตรวจพิ สู จ น์ ไ ปยั ง อ� ำ เภอแม่ อ ายซึ่ ง เป็ น การตรวจ
กรณีความสัมพันธ์ บิดา – มารดา – บุตร จ�ำนวน ๒๑๒ ราย (๗๔ ครอบครัว) ประกอบด้วย บุคคล
ตกหล่น จ�ำนวน ๑๒๔ ราย และบุคคลอ้างอิง จ�ำนวน ๘๘ ราย โดยมีผลการตรวจพิสูจน์ไม่มีความ
สัมพันธุ์ จ�ำนวน ๒ ราย (๑ ครอบครัว)
๓.๒ กิจกรรมการตรวจสารพันธุกรรม แก่ราษฎร์ที่ไร้สถานะทางทะเบียนราษฎร์ ในพื้นที่ อ�ำเภอแม่ระมาด
จังหวัดตาก
สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ด�ำเนินการจัดเก็บสารพันธุกรรมบุคคลในพื้นที่อ�ำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก เพื่อ
ด�ำเนินการจัดเก็บสารพันธุกรรม วันที่ ๑๗-๑๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ณ หอประชุมที่ว่าการอ�ำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก
โดยมีประชาชนเข้ารับการตรวจสารพันธุกรรม ทั้งสิ้น ๒๖๗ ราย ซึ่งเป็นบุคคลที่ไร้สถานะทางทะเบียน (บุคคลตกหล่น)
จ�ำนวน ๑๘๙ รายและบุคคลอ้างอิง (คู่ตรวจ) จ�ำนวน ๗๘ ราย
๔. บูรณาการงานรับเรื่องราวร้องทุกข์ตามนโยบายผ่านศูนย์ด�ำรงธรรม
๔.๑ สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ด�ำเนินการตรวจร่างกายประชาชนรอบเหมืองแร่ทองค�ำ อ�ำเภอทับคล้อ จังหวัด
พิจิตร มีรายงานการตรวจพิสูจน์ ดังนี้

รายงานผลการด�ำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลรอบ ๖ เดือน
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

ผลงานรัฐบาล
รอบ ๖ เดือน
๒๓

(๑) ผลการตรวจหาค่าไซยาไนด์ (Cyanide) ในเลือดโดยส่งตรวจยังโรงพยาบาลรามาธิบดีพบว่า ราษฎร
จ�ำนวน ๖๕๓ ราย มีผลตรวจไม่เกินช่วงค่าปกติ
(๒) ผลการตรวจหาค่าสารหนู (Total Arsenic) ในปัสสาวะและตรวจหาค่าแมงกานีส (Manganese)
ในเลือด โดยส่งตรวจยังโรงพยาบาลรามาธิบดีพบว่า ราษฎรที่เข้ารับการตรวจ ๖๕๓ ราย มีผลตรวจสารหนูและ
แมงกานีส เกินค่ามาตรฐาน ๓๒๙ ราย คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๓๘ ของ ๖๕๓ ราย ดังนี้
(๓) ราษฎรที่มีสารหนู (Total Arsenic) ในปัสสาวะ เกินค่ามาตรฐาน รวมทั้งหมด ๑๐๕ ราย
(๔) ราษฎรที่มีแมงกานีส (Manganese) ในเลือด เกินค่ามาตรฐาน รวมทั้งหมด ๑๘๗ ราย
(๕) ราษฎรที่มีทั้งสารหนู (Total Arsenic) ในปัสสาวะและแมงกานีส (Manganese) ในเลือดเกินค่า
มาตรฐาน รวมทั้งหมด ๓๗ ราย
๔.๒ สถาบันนิตวิ ทิ ยาศาสตร์ดำ� เนินการตรวจเลือดราษฎรทีอ่ ยูร่ อบเหมืองแร่ทองค�ำ  บริเวณเขาเจ็ดลูก อ�ำเภอ
ทับคล้อ จังหวัดพิจิตร ผลการตรวจพิสูจน์ ดังนี้
(๑) จ�ำนวนผู้เข้ารับการตรวจรวม ๗๓๑ คน ประกอบด้วย ผู้ใหญ่ จ�ำนวน ๖๖๕ คน เด็ก ๖๖ คน
(๒) ผลการตรวจพบผลรวมผู้ที่มีค่าโลหะผิดปกติ จ�ำนวน ๔๐๐ คน
(๓) ตรวจพบค่าสารหนู (Total Arsenic) ในปัสสาวะสูงอย่างเดียว จ�ำนวน ๑๐๙ คน
(๔) ตรวจพบค่าแมงกานีส (Manganese)  ในเลือดสูงอย่างเดียว จ�ำนวน ๒๔๐ คน
   
(๕) ตรวจพบค่าสารหนู (Total Arsenic) ในปัสสาวะและค่าแมงกานีส(Manganese) ในเลือดสูง
จ�ำนวน ๕๑ คน
(๖) ตรวจพบผู้ที่มีค่าการท�ำงานของตับผิดปกติ (AST or ALT) จ�ำนวน ๔๓ คน
(๗) ตรวจพบผู้ที่มีค่าการท�ำงานของไตผิดปกติ จ�ำนวน ๕๒ คน

นโยบายด้านพัฒนาพฤตินิสัย แก้ไขฟื้นฟูผู้กระท�ำผิดและการป้องกันการกระท�ำผิด

๑. สนับสนุนการตรวจพิสูจน์สารเสพติดในเส้นผมของผู้ถูกคุมประพฤติ/ผู้ต้องขัง
สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ด�ำเนินงานร่วมกับกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ได้จัดเก็บเส้นผมเด็ก
และเยาวชนที่ลาเยี่ยมบ้านหรือขณะออกไปท�ำงานนอกสถานที่ เพื่อตรวจพิสูจน์หายาเสพติดในเส้นผม เมื่อวันที่ ๒๖
มกราคม ๒๕๕๘ ณ ศูนย์ฝกึ และอบรมเด็กและเยาวชนบ้านบึง จังหวัดชลบุรี จ�ำนวน ๒๒ ราย ซึง่ ได้ดำ� เนินการตรวจพิสจู น์
หายาเสพติดในเส้นผมเด็กและเยาวชน จ�ำนวน ๒๒ ราย สามารถสรุปผลได้ ว่าเด็กและเยาวชนทั้ง ๒๒ ราย ตรวจพบ
สารเสพติดในเด็กและเยาวชน ๑๔ ราย (คิดเป็นร้อยละ ๖๓.๖๔) ดังนี้
๑. เด็กและเยาวชน จ�ำนวน ๕ ราย ใช้ Ketamine ชนิดเดียว (เด็กฯ คดียา ๓ ราย และ คดีฯ คดีทรัพย์
๒ ราย)
๒. เด็กและเยาวชน จ�ำนวน ๔ ราย ใช้ Methamphetamine ชนิดเดียว (เด็กฯ คดียา ๑ ราย เด็กฯ
คดีทรัพย์ ๒ รายและเด็กฯ คดีร่างกาย ๑ ราย)
๓. เด็กและเยาวชน จ�ำนวน ๒ ราย ใช้ Ketamine และ Methamphetamine (เด็กฯ คดียา ๑ รายและ
เด็กฯ คดีชีวิต ๑ ราย)
๔. เด็กและเยาวชน จ�ำนวน ๒ ราย ใช้ Ketamine และ MDMA (เด็กฯ คดียาทั้ง ๒ ราย)
๕. เด็กและเยาวชน ๑ ราย ใช้ Ketamine และ Methamphetamine และ MDMA (เด็กฯ คดียา)

ผลงานรัฐบาล
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๒๔
นโยบายด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

๑. การบูรณาการและสร้างทีมต้นแบบในการเก็บพยานหลักฐานกรณีการปฏิบัติงานร่วมกับส�ำนักงานป.ป.ส.
และกรมราชทัณฑ์ (มุ่งเน้นการเก็บหลักฐาน การตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์ การวิเคราะห์ เชื่อมโยงเครือข่ายหรือ
เส้นทางยาเสพติด)
สถาบันนิตวิ ทิ ยาศาสตร์ได้จดั อบรมการจัดเก็บเก็บพยานหลักฐานด้านนิตวิ ทิ ยาศาสตร์ จ�ำนวน ๘ ครัง้ ประกอบด้วย
๑. วันที่ ๖ - ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ กลุ่มเป้าหมาย ๕๐ คน ประกอบด้วย กรมราชทัณฑ์ กรมสอบสวนคดีพิเศษ
และกองบัญชาการต�ำรวจปราบปรามยาเสพติด
๒. วันที่ ๒๕ - ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ กลุ่มเป้าหมาย ๗๐ คน ของส�ำนักงาน ปปส. การร่วมตรวจเก็บหลักฐาน
นิติวิทยาศาสตร์เพื่อการขยายผลคดี
๓. วันที่ ๒๐ - ๒๓ มกราคม ๒๕๕๘  ส�ำนักงาน ป.ป.ส. (รุ่นที่ ๒ ) ณ ร.ร. ไพน์เฮิร์ท กอล์ฟ สปา จ.ปทุมธานี
๔. วันที่ ๒๗ - ๒๐ มกราคม ๒๕๕๘ ส�ำนักงาน ป.ป.ส. (รุ่นที่ ๓)  ณ ร.ร. ไพน์เฮิร์ท กอล์ฟ สปา จ.ปทุมธานี
๕. วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ทัณฑสถานบ�ำบัดพิเศษปทุมธานี ณ ห้องประชุมทัณฑสถานบ�ำบัดพิเศษปทุมธานี
๖. วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เรือนจ�ำกลางสมุทรปราการ ณ ห้องประชุมเรือนจ�ำกลางสมุทรปราการ
๗. วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เรือนจ�ำจังหวัดสิงห์บุรี ณ ห้องเรือนจ�ำจังหวัดสิงห์บุรี
๘. วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ทัณฑสถานหญิงกลาง กทม. ณ ห้องประชุมทัณฑสถานหญิงกลาง กทม.
๒. การตรวจสอบข้อมูลเครือข่ายการใช้โทรศัพท์ที่ตรวจยึดได้ในเรือนจ�ำ
สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ได้รับวัตถุพยานโทรศัพท์และอุปกรณ์ที่ตรวจยึดได้จากเรือนจ�ำ เพื่อตรวจพิสูจน์
สารพันธุกรรม จ�ำนวน ๓,๐๒๙ รายการ ซึ่งสามารถรายงานผลการตรวจพิสูจน์แล้วเสร็จ จ�ำนวน ๕๔๙ รายการ

นโยบายด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

๑. การตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์เพื่อสนับสนุนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ได้ด�ำเนินการตรวจพิสูจน์และวิเคราะห์ด้านเอกสาร เพื่อการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตในภาครัฐ ประกอบด้วย
๑. คดีที่ได้รับจากส�ำนักงาน ป.ป.ช.ได้แก่    
๑.๑ คดีที่ ส.๑๗๖/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ การตรวจพิสูจน์ลายมือเขียนและลายมือชื่อ
ในเอกสารการเบิกจ่ายเงินของหน่วยงาน
๑.๒ คดีที่ ส.๐๐๑/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ คณะอนุกรรมการไต่สวน ป.ป.ช.ขอให้ตรวจ
พิสูจน์ลายนิ้วมือชื่อในช่องผู้ขออนุญาตและช่องผู้รับการสั่งกัก
๑.๓ คดีที่ ส.๐๑๖/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๘ ส�ำนักงาน ป.ป.ช.ไม่ได้แจ้งมา
๑.๔ คดีที่ ส.๐๐๗/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๘  การตรวจพิสูจน์การปลอมแปลงลายมือชื่อลูกค้า
และเจ้าหน้าที่ในการเบิกถอนเงินของธนาคารออมสิน
		๑.๕ ส�ำนักงาน ป.ป.ช. น�ำผลการตรวจพิสูจน์ไปใช้ในการประกอบส�ำนวนการสอบสวน เพื่อเอาผิด
ข้าราชการที่ประพฤติผิดในการร่วมทุจริต ในการฮั้วประมูลการก่อสร้างของโครงการต่างๆ อันส่งผลถึงงบประมาณภาครัฐ
ที่สูญเสียไปมากเกินจริง และได้ส่งก่อสร้างที่ไม่มีคุณภาพ อันก่อให้เกิดการทุจริตในการเสนอราคา
๒. คดีที่ได้รับจากส�ำนักงาน ป.ป.ท. ได้แก่    
๒.๑ คดีที่ ส.๑๗๐/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๗ การปลอมแปลงเอกสารราชการ
๒.๒ คดีที่ ส.๐๐๘/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๘ เจ้าพนักงานกระท�ำความผิดฐานปฏิบัติหรือ
ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบ
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๒.๓ คดีที่ ส.๑๓๒/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๗ คณะอนุกรรมการไต่สวนข้อเท็จฯ กรณีกล่าวหา
พันต�ำรวจโท.....ว่า กระท�ำความผิดเป็นพนักงานปฏิบัติหรือละเว้น การปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่
ผู้หนึ่งผู้ใด
๒.๔ คดีที่ ส.๐๑๗/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๘ การตรวจพิสูจน์ชื่อการตรวจการจ้างโครงการก่อสร้าง
ภาครัฐ
๒.๕ คดีที่ ส.๑๘๗/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๗ การตรวจพิสูจน์การปลอมแปลงลายมือชื่อค�ำสั่ง
แต่งตั้งผู้บริหารส่วนต�ำบลให้ด�ำรงต�ำแหน่งที่สูงขึ้น
๒.๖ คดีที่ ป.ป.ท. ๓๔๖/๒๕๕๗ วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๘ กล่าวหาว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐกระท�ำการทุจริตในภาครัฐ
ที่ได้ลงลายมือชื่อไว้ในเอกสารการเบิกจ่ายในการปฏิบัติงาน และในบัญชีเซ็นชื่อของผู้ปฏิบัติงาน
๒.๗ ได้ตรวจพิสูจน์และออกรายงานผลการตรวจพิสูจน์เอกสาร รายงานที่ รส. ๑๗๘/๕๗ ลงวันที่ ๓ ต.ค. ๕๗
พร้อมภาพแสดงประกอบรายงานผลการตรวจพิสูจน์ ส่งคืนแก่ ส�ำนักงาน ป.ป.ท. เขต ๓
๒.๘ ส�ำนักงาน ป.ป.ท. เขต ๓ น�ำผลการตรวจพิสูจน์ไปใช้ในการประกอบส�ำนวน เพื่อเอาผิดข้าราชการที่
ประพฤติผิดในการทุจริต ประมาทลงลายมือชื่อผู้สั่งจ่าย และต่อเติมตัวเลขในเช็ค
๓. คดีที่ได้รับจาก กรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้แก่
๓.๑ คดีที่ ส.๑๓๔/๒๕๕๗ วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๗ กรณีการกล่าวหาว่าประธานกรรมการด�ำเนินการ
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น กับพวก กระท�ำความผิดฐานยักยอกให้กับพนักงานอัยการ
๓.๒ คดีที่ ส.๑๓๙/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ กรณีบริษัท พีซีซี ดีเวลล็อปเม้นท์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น
จ�ำกัด กับพวก ได้ขอกู้เงินสินเชื่อ (O/D) วงเงินจ�ำนวน ๖๐๐ ล้านบาท จากธนาคารออมสิน
๓.๓ คดีที่ ส.๑๒๙/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๑๕  ตลุ าคม ๒๕๕๖ กรณีบริษทั พีซซี ี ดีเวลล็อปเม้นท์ แอนด์ คอนสตรัคชัน่ จ�ำกัด
กับพวก ได้ขอกุเงินสินเชื่อ(O/D) วงเงินจ�ำนวน ๖๐๐ ล้านบาท จากธนาคารออมสิน
๓.๔ คดีที่ ส.๑๗๗/๕๗ วันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๗ มีการปลอมแปลงเอกสารที่เกี่ยวข้องแบบแจ้งการครอบครอง
ที่ดิน (ส.ค.๑) เลขที่ ๑๔ ต�ำบลกลางดง อ�ำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา และน�ำไปยื่นขอออกโฉนดที่ดินหลายฉบับ
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๒๖

ผลการด�ำเนินงานที่ีส�ำคัญของกรมสอบสวนคดีพิเศษ
๑. การปรับปรุงกฎหมายในความรับผิดชอบของกรมสอบสวนคดีพิเศษ
กรมสอบสวนคดีพิเศษในฐานะหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย ที่มีอ�ำนาจและหน้าที่ป้องกัน ปราบปราม สืบสวน และ
สอบสวนคดีความผิดทางอาญาที่ต้องด�ำเนินการสืบสวนและสอบสวนโดยใช้วิธีการพิเศษตามกฎหมายว่าด้วยการสอบสวน
คดีพิเศษมีการปรับปรุงกฎหมายเพื่อตอบสนองนโยบายรัฐบาล ด้านที่ ๑ ในการลดความเหลื่อมล�้ำ  ด้านที่ ๙ ในการรักษา
ความมั่นคงของฐานทรัพยากร และการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน และด้านที่ ๑๑
ในการปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม ดังนี้
(๑) ด�ำเนินการเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อออกกฎกระทรวงก�ำหนดคดีพิเศษเพิ่มเติม ตามพระราชบัญญัติการ
สอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ.๒๕๔๗ มาตรา ๒๑ วรรคหนึ่ง (๑) ให้คดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยที่ดิน ป่าไม้ ป่าสงวนแห่งชาติ
อุทยานแห่งชาติ และกฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า รวม ๕ เรื่อง ตามความเห็นของคณะกรรมการคดีพเิ ศษ
โดยเรือ่ งอยูร่ ะหว่างการเสนอคณะกรรมการคดีพเิ ศษเห็นชอบเพือ่ เสนอคณะรัฐมนตรีพจิ ารณาต่อไป
(๒) ออกระเบียบกรมสอบสวนคดีพิเศษว่าด้วยการกลั่นกรองการรับคดีพิเศษตามพระราชบัญญัติการสอบสวน
คดีพิเศษ พ.ศ.๒๕๔๗ มาตรา ๒๑ วรรคหนึ่ง (๑) พ.ศ.๒๕๕๘ เพื่อก�ำหนดให้เรื่องที่อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษจะมีค�ำสั่ง
ให้เป็นคดีพิเศษตามมาตรา ๒๑ วรรคหนึ่ง (๑) ต้องผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองก่อน ซึ่งมี ๔ คณะตาม
ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เพื่อให้การใช้ดุลพินิจของอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษในเรื่องดังกล่าวเป็นไปโดยโปร่งใส และมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
(๓) การปรับปรุง ประกาศ กคพ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการร้องขอและเสนอให้ กคพ.มีมติให้คดีความผิด
ทางอาญาใดเป็นคดีพิเศษ เพื่อเพิ่มช่องทางให้ประชาชนทั่วไปสามารถยื่นเรื่องให้คณะกรรมการคดีพิเศษพิจารณาเพื่อมีมติ
รับเป็นคดีพิเศษ (คดีอาญาอื่นนอกเหนือจากคดีพิเศษตามมาตรา ๒๑ วรรคหนึ่ง (๑) ที่เป็นอ�ำนาจหน้าที่ของอธิบดีในการ
สั่งการ) เพื่อลดความเหลื่อมล�้ำในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมทางอาญา
๒. การด�ำเนินงานตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
๒.๑ ด้านอ�ำนวยความยุติธรรมเพื่อลดความเหลื่อมล�้ำ
- โครงการสัมมนาแจ้งเตือนภัยไม่ให้ตกเป็นเหยื่อแชร์ลูกโซ่ เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ ๒๕๕๘ ให้กับประชาชน
ซึ่งจัดขึ้นทั้งหมด ๔ ภาค ทั่วประเทศ เพื่อให้ความรู้แก่ประชาชน ให้รู้เท่าทันกลโกงของแชร์ลูกโซ่ และเป็นการลดความ
เหลื่อมล�้ำให้ประชาชนมีความรู้ด้านกฎหมาย
- หน่วยบริการประชาชนและบริการข้อมูลข่าวสาร กรมสอบสวนคดีพิเศษ อาคารกรมสอบสวนคดีพิเศษ
(ชั้น G) เพื่อช่วยเหลือประชาชนให้เข้าถึงความเป็นธรรม โดยมีจ�ำนวนผู้ขอรับบริการ ระหว่าง ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗
– ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๘  รวม ๑,๕๐๑ คน
- เป็นการร้องทุกข์ ร้องเรียน/ ปรึกษากฎหมาย /แจ้งเบาะแส โดยติดต่อด้วยตนเอง
รวมจ�ำนวน ๓๖๕ เรื่อง
- เป็นการร้องทุกข์ ร้องเรียน/ ปรึกษากฎหมาย /แจ้งเบาะแส ผ่านทางโทรศัพท์
รวมจ�ำนวน ๗๖๐ เรื่อง
- เป็นการร้องทุกข์ ร้องเรียน/ ปรึกษากฎหมาย /แจ้งเบาะแส ผ่านเว็บไซต์
รวมจ�ำนวน ๓๗๖ เรื่อง
ทั้งนี้ กรมสอบสวนคดีพิเศษรับเรื่องไว้ด�ำเนินการเอง ๑๐๖ เรื่อง และส่งต่อหน่วยงานภายนอก ๒๒ เรื่อง
- ศูนย์เครือข่ายเฝ้าระวังอาชญากรรมคดีพิเศษ
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ด�ำเนินการรับเรื่องร้องเรียนจากสมาชิกเครือข่ายและพันธมิตรภาคประชาชนและเสนออธิบดีเพื่อโปรดพิจารณา
สั่งการและส่งเรื่องร้องเรียนไปยังหน่วยงานผู้รับผิดชอบตามที่อธิบดีมอบหมาย ตลอดจนแจ้งสมาชิกเครือข่ายและพันธมิตร
ภาคประชาชนทราบ ซึ่งปัจจุบันมีเครือข่ายฯ จ�ำนวน ๕๘๐ คน
๒.๒ การพัฒนาพฤตินิสัย แก้ไขฟื้นฟูผู้กระท�ำผิด และป้องกันการกระท�ำผิด  (ไม่มี)
๒.๓ การป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
- ดีเอสไอ ร่วม ป.ป.ส. ตร. ทหาร ปฏิบัติการ “ยุทธการท�ำลายเครือข่ายยาเสพติดแม่น�้ำโขง ๒.๑”
- ดีเอสไอ จับกุมขบวนการค้ายาไอซ์ ๒๐ กิโลกรัม เมื่อวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๘
๒.๔ การป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
- ดีเอสไอจับคดีฮั้วประมูลโครงการขุดสระ - ร่องน�้ำ จ.อ�ำนาจเจริญ มูลค่ากว่า ๒๖ ล้านบาท
- โครงการต้นแบบการอ�ำนวยความยุติธรรมให้กับผู้ไม่มีสถานะทางทะเบียนได้เข้าถึงการตรวจ
พิสูจน์สิทธิ : กรณีศึกษา อ�ำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี ในเบื้องต้น อ�ำเภอโขงเจียม ได้รับค�ำร้องของบุคคล
ที่น่าจะมีคุณสมบัติได้รับสัญชาติไทยไว้แล้วประมาณ ๓๐ ราย
- การตรวจสอบการจ่ายเงินให้เกษตรกร (ชาวนา) ตามมาตรการเพิ่มรายได้ให้แก่ผู้มีรายได้น้อย
- ผลการตรวจติดตามความคืบหน้าการด�ำเนินคดีเกี่ยวกับการทุจริตโครงการรับจ�ำน�ำข้าวของรัฐบาล
เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของศูนย์อ�ำนวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ
- ตรวจสอบการทุจริตการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องออกก�ำลังกายกลางแจ้งของกรมพลศึกษาและเครื่อง
ออกก�ำลังกายเพื่อนันทนาการของกรมการท่องเที่ยว วงเงิน ๑,๔๑๔ ล้านบาท
- การสื บ สวนสอบสวนกรณี บุ ค คลมี พ ฤติ ก รรมกี ด กั น มิ ใ ห้ มี ก ารเสนอราคาต่ อ หน่ ว ยงานของรั ฐ
อย่างเป็นธรรมในโครงการจ้างเหมาขุดลอกล�ำห้วยบ่อ หมู่ที่ ๑, ๒ ต�ำบลสวนผึ้ง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ มูลค่า
๓,๙๘๒,๐๐๐.- บาท
    
- การสืบสวนสอบสวนกรณีกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้ด�ำเนินการโครงการประกันภัยคุ้มครอง
ชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทย งบประมาณ ๒๐๐ ล้านบาท โดยไม่โปร่งใส
๒.๕ การป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมพิเศษ
- การประชุมความร่วมมือทวิภาคีด้านการต่อต้านการค้ามนุษย์ระหว่างกรมสอบสวนคดีพิเศษและ
ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ครั้งที่ ๑๑
- การจับกุมขบวนการกระท�ำความผิดฐานค้ามนุษย์ โดยมีพฤติการณ์หลอกลวงและบังคับคนไทยไปท�ำงาน
ในเรือประมงในน่านน�้ำต่างประเทศ (เกาะอ�ำบน ประเทศอินโดนีเซีย)
- การหารือแนวทางความร่วมมือกับองค์กรเอกชนท้องถิ่นในการช่วยเหลือลูกเรือประมงไทยที่ประสบ
ปัญหา (เกาะอ�ำบน ประเทศอินโดนีเซีย)
- ดีเอสไอ จับกุมชาวอิหร่าน อยู่ไทย นาน ๒๐ ปี ปลอมหนังสือเดินทาง เพื่อค้ามนุษย์ ลักลอบขนคนไทย
ยังประเทศที่สาม
- งานความร่วมมือระหว่างประเทศในการป้องกันและปราบปรามการกระท�ำความผิดอาชญากรรมพิเศษของ
กรมสอบสวนคดีพิเศษ
๓. การป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมคดีพิเศษ : มิติเชิงเศรษฐกิจ
กรมสอบสวนคดีพิเศษ ด�ำเนินการการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมคดีพิเศษ : มิติเชิงเศรษฐกิจ โดยมี
มูลค่าความเสียหายที่ประเมินจากการสอบสวนที่คาดว่าเป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจประมาณ ๕๐,๐๐๐ ล้านบาทเศษ
(ห้าหมื่นล้านบาทเศษ)
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๒๘
๔. นวัตกรรมที่ใช้ในการด�ำเนินการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมคดีพิเศษ
๔.๑ วงจรกรองความถี่ส�ำหรับคลื่นวิทยุความถี่สูง
บทความวิชาการดังกล่าว ได้ศึกษาวงจรกรองความถี่ ซึ่งเป็นอุปกรณ์สื่อสารแบบไร้สายของภาครับคลื่นวิทยุ
ความถี่สูงไมโครเวฟ มีความถี่ตั้งแต่ ๓.๑GHz ถึง ๑๐.๖GHz ซึ่งเรียกว่าความถี่แถบกว้าง (Ultra Wideband : UWB)
ซึ่งครอบคลุมความถี่หลายช่วง ซึ่งอาจรบกวนกันได้ เมื่อส่งสัญญาณพร้อมกัน ดังนั้นจ�ำเป็นต้องมีการลดทอนสัญญาณที่ไม่
ต้องการออก และให้สัญญาณที่ต้องการผ่านได้ดีที่สุด จึงคิดค้นวิธีการแก้ปัญหานี้ โดยสัญญาณที่ใช้งาน UWB นั้น อยู่ในช่วง
ตั้งแต่ ๓.๑GHz ถึง ๑๐.๖GHz เป็นช่องสัญญาณที่กว้างสามารถส่งข้อมูลได้ปริมาณมหาศาล ซึ่งเมื่อน�ำมาประยุกต์ในการ
ท�ำงานของอุปกรณ์พิเศษจะสามารถส่งข้อมูลได้หลายอย่างทั้ง ภาพ เสียง หรือ ข้อมูลบทความวิชาการดังกล่าวสามารถ
น�ำมาประยุกต์ใช้กับอุปกรณ์พิเศษที่ใช้ความถี่ไมโครเวฟของกรมสอบสวนคดีพิเศษ ดังเช่น กล้องสอดแนมประจ�ำกาย กล้อง
แอบถ่ายขนาดรูเข็มไร้สาย กล้องวิดีโอซ่อนในกระเป๋า และระบบ GPS เป็นต้น สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานของ
อุปกรณ์เหล่านั้นให้ชัดเจนยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นผลดีต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษในด้านการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษต่อไป
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ ในการจัดการประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ ๓๓ ณ โรงแรมเซ็นทารา
ดวงตะวัน จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับรางวัลเป็นบทความดีเด่น
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ การประชุมสัมมนานานาชาติทางด้านสายอากาศและการแพร่กระจายคลื่น ประเทศ
สาธารณรัฐเกาหลีใต้ ได้รับการคัดเลือกให้น�ำเสนอบทความวิชาการ
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ การประชุมสัมมนาภาคพื้นเอเชียแปซิฟิกทางด้านสายอากาศและการแพร่กระจาย
คลื่น ประเทศสาธารณรัฐสิงคโปร์ ได้รับการคัดเลือกให้น�ำเสนอบทความวิชาการ
ในปี ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ การประชุม วิช าการนานาชาติทางระบบหุ่น ยนต์อัต โนมัติ (International
Conference on Robotic Automation System, 2013 : ICORAS 2013) ประเทศอินโดนีเซีย ได้รับรางวัลการน�ำเสนอ
บทความวิชาการดีเด่น
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ การประชุมวิชาการภาคพื้นเอเชีย-แปซิฟิก ทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์และ
วิศวกรรมไฟฟ้า ได้รับการคัดเลือกให้น�ำเสนอบทความวิชาการ
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ การประชุมวิชาการนานาชาติทางด้านวิศวกรรมประยุกต์ในงานอุตสาหกรรม (The
3rd International Conference on Industrial Application Engineering 2015: ICIAE2015) ได้รับการคัดเลือกให้
น�ำเสนอบทความวิชาการ
๔.๒ การพัฒนา GIS เพื่อการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมของ DSI
Geographic Information System (GIS) หรือ สารสนเทศทางภูมิศาสตร์ เป็นความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
ที่น�ำเอางานด้านแผนที่มาใช้กับชีวิตประจ�ำวันเพื่อท�ำให้กิจกรรมต่างๆ ของมนุษย์เกิดความสะดวกสบายยิ่งขึ้น สามารถ
วางแผนงานเพื่อให้กิจกรรมต่างๆ ของมนุษย์บรรลุเป้าหมายอย่างถูกต้องแม่นย�ำและใช้เวลาที่จ�ำกัด กรมสอบสวนคดีพิเศษ
จึงได้น�ำเอา GIS มาพัฒนาเพื่อใช้ในการสืบสวนสอบสวน งานป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม โดยได้มีการจัดตั้งศูนย์
ปฏิบัติการแผนที่และภูมิสารสนเทศ สังกัดส�ำนักคดีคุ้มครองผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม เพื่อด�ำเนินการตามภารกิจ
๔.๓ อากาศยานไร้ ค นขั บเพื่ อ การสื บสวนสอบสวนคดีพิเศษ (Unmanned Aerial Vehicle : UAV in
Department of Special Investigation)
กรมสอบสวนคดีพิเศษได้น�ำอากาศยานไร้คนขับ (UAV) เข้ามาใช้เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยเริ่มทดลองในการถ่ายภาพ
ทางอากาศเพื่อท�ำภาพออร์โท (ภาพดัดแก้) ที่น�ำมาใช้เป็นข้อมูลแผนที่ฐานร่วมกับงานทางด้านสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS)
เพื่อใช้ในสืบสวนสอบสวนด้านคดีด้านสิ่งแวดล้อม ของส�ำนักคดีคุ้มครองผู้บริโภค
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ผลการด�ำเนินงานที่ส�ำคัญของส�ำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
(ส�ำนักงาน ปปง.)
ส�ำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ส�ำนักงาน ปปง.) น�ำเสนอผลการด�ำเนินงานในรอบ ๖ เดือน
จ�ำนวน ๓ เรื่อง คือ
๑. การประชุมแลกเปลี่ยนความรู้ด้านการฟอกเงินจากทุกภูมิภาคทั่วโลก
๒. การยึดอายัดทรัพย์สนิ อดีตประธานกรรมการสหกรณ์เครดิตยูเนีย่ นคลองจัน่ จ�ำกัด กับพวก มูลค่าประมาณ
๑๐,๐๐๐ ล้านบาท
๓. การยึดอายัดทรัพย์สินอดีตผู้บัญชาการต�ำรวจสอบสวนกลางกับพวก มูลค่าประมาณ ๑,๐๐๐ ล้าน
ส�ำนักงาน ปปง. เปิดการประชุมแลกเปลี่ยนความรู้ด้านการฟอกเงินจากทุกภูมิภาคทั่วโลก
วันจันทร์ที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๓๐ น. พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
เปิดการประชุมแลกเปลี่ยนความรู้ด้านการฟอกเงินระหว่างประเทศเพื่อให้แต่ละประเทศน�ำไปพัฒนาเป็นนโยบายและ
มาตรการป้องกันปราบปรามการฟอกเงินต่อไป ณ โรงแรม เดอะ แลนด์มาร์ค กรุงเทพฯ จากการที่ประเทศไทยได้เข้าร่วม
เป็นสมาชิกร่วมก่อตั้งขององค์กร Asia-Pacific Group on Money Laundering (APG) ซึ่งเป็นองค์กรระหว่างประเทศ
ที่มีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมประเทศสมาชิกในการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลด้านการป้องกันปราบปรามการฟอกเงิน
และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการต่อต้านการแพร่กระจายอาวุธที่มีอ�ำนาจท�ำลาย
ล้างสูง (Anti-Money Laundering and Countering the Financing of Terrorism and Proliferation: AML/CFT)
ณ กรุงเทพมหานครเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๐
แนวทางหลักที่ APG ใช้ในการส่งเสริมดังกล่าวคือการจัดประชุมสัมมนาผู้เชี่ยวชาญด้าน AML/CFT ของประเทศ
สมาชิกเกี่ยวกับวิธีการ (Typologies) ที่อาชญากรใช้ในการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย เช่น
การเปิดบัญชีธนาคารในชื่อผู้อื่น และการฟอกเงินผ่านการค้ารัฐบาลไทย จึงมีความมุ่งมั่นในการขจัดหรือลดอาชญากรรม
ทุกประเภทอย่างมีประสิทธิผลและตระหนักว่าในยุคโลกาภิวัฒน์อาชญากรรมมีลักษณะข้ามพรมแดน ความพยายามใน
การป้องกันปราบปรามอาชญากรรมดังกล่าว ไม่สามารถบรรลุผลได้โดยแต่ละประเทศตามล�ำพัง จ�ำเป็นต้องอาศัย
ความร่วมมือระหว่างประเทศ ตามแนวทางดังกล่าว รัฐบาลไทยโดยส�ำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน จึงตอบรับ
การทาบทามของ APG ให้ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดการสัมมนา FATF/APG Joint Experts’ Meeting on Money Laundering
and Terrorist Financing Typologies โดยมีก�ำหนดการสัมมนาระหว่างวันที่ ๒๔ – ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ณ โรงแรม
The Landmark กรุงเทพมหานคร
การสัมมนาครั้งนี้เป็นวาระพิเศษเนื่องจาก APG ได้เชิญ Financial Action Task Force (FATF) เป็นองค์กรระหว่าง
ประเทศทีไ่ ด้รบั อาณัตจิ ากสหประชาชาติให้กำ� หนดมาตรฐานสากลด้าน AML/CFT และก�ำกับดูแลประเทศต่างๆ ในการปฏิบตั ิ
ตามมาตรฐานสากลนั้น) เข้าร่วมด้วย ดังนั้น การสัมมนาครั้งนี้ครอบคลุมผู้แทนจากภูมิภาคหลักด้านเศรษฐกิจ ได้แก่
ผู้เชี่ยวชาญจากประเทศสมาชิกและประเทศผู้สังเกตการณ์ของ APG และ FATF รวมทั้งผู้แทนจากองค์กรผู้สังเกตการณ์
จ�ำนวนหนึ่ง รวมประมาณ ๒๕๐ คน ซึ่งจะแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับวิธีท�ำงานของอาชญากรทั้งที่
เป็นอยู่และที่เป็นแนวโน้มใหม่ๆ เช่น ภัยคุกคามจากการฟอกเงินที่มีบุคคลที่สามเกี่ยวข้องด้วย การฟอกเงินผ่านการค้า
อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์กับการฟอกเงิน ความเสี่ยงด้านการฟอกเงินผ่านการค้าทองค�ำ  ประเด็นเกี่ยวกับเจ้าของผู้รับ
ประโยชน์และการติดตามทรัพย์สินคืนเป็นต้น ความรู้ที่ได้รับจากการสัมมนาจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง  ต่อผู้ปฏิบัติงานและ
ผู้ก�ำหนดนโยบายของทุกประเทศที่จะได้น�ำไปพัฒนาเป็นนโยบายและมาตรการป้องกันปราบปรามต่อไป
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ส�ำหรับการฟอกเงินคือกระบวนการท�ำให้เงินที่ได้จากอาชญากรรมกลายเป็นเงินที่ได้มาโดยชอบ เงินผิดกฎหมาย
ที่ได้จากอาชญากรรมได้แก่ เงินที่เกี่ยวกับยาเสพติด, การฉ้อโกง การค้าอาวุธและการคอรัปชั่นอาจอยู่ในระบบการเงิน
ผ่านการท�ำธุรกรรมหลายครั้งเพื่อที่จะปลอมแปลงหรือปกปิดแหล่งที่มาที่แท้จริง อาชญากรพยายามที่จะท�ำให้เงินสกปรก
อยู่ห่างจากการกระท�ำอาชญากรรมเพื่อที่จะท�ำให้เงินสกปรกกลายเป็นเงินที่มีความถูกต้องชอบธรรม เพื่อที่ว่าเงินก็จะถูก
น�ำไปใช้ในการกระท�ำอาชญากรรมต่อไปหรือ ถูกน�ำไปลงทุนในธุรกิจที่ถูกกฎหมาย การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อ
การร้าย เป็นกระบวนการในการจัดหาหรือสะสมสินทรัพย์โดยวิธีใดก็ตามด้วยเจตนาที่ผิดกฎหมาย ซึ่งมันจะถูกใช้โดย
ผู้ก่อการร้าย กลุ่มผู้ก่อการร้าย หรือถูกใช้เพื่อสนับสนุนการกระท�ำการก่อการร้ายการสนับสนุนทางการเงินแก่การแพร่
กระจายอาวุธที่มีอ�ำนาจท�ำลายล้างสูง เป็นการจัดหาเงินทุนหรือความช่วยเหลือด้านการเงิน ซึ่งถูกใช้ทั้งหมดหรือบางส่วน
ส�ำหรับการผลิต การได้มา การครอบครอง  การพัฒนา การส่งออก การส่งสินค้า การเป็นนายหน้า การขนส่ง การโอน
การเก็บสะสมไว้ในคลังสินค้า หรือการใช้อาวุธนิวเคลียร์ อาวุธเคมี อาวุธทางชีวภาพ และวิธที งั้ หลายในการส่งและวัสดุอปุ กรณ์
ที่เกี่ยวข้อง (รวมถึงทั้งเทคโนโลยีและสินค้าที่ใช้ได้สองทางที่ใช้ส�ำหรับวัตถุประสงค์ที่ผิดกฎหมาย) ซึ่งเป็นการฝ่าฝืนกฎ
ของกฎหมายแต่ละประเทศหรือฝ่าฝืนพันธกรณีระหว่างประเทศการยึดอายัดทรัพย์สินอดีตประธานกรรมการสหกรณ์
เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จ�ำกัด กับพวก มูลค่าประมาณ ๑๐,๐๐๐ ล้านบาท
จากการที่ ส�ำนักงาน ปปง. ได้รับเรื่องร้องเรียนจากผู้รับมอบอ�ำนาจของ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน คลองจั่น จ�ำกัด
ขอให้ส�ำนักงาน ปปง.พิจารณาด�ำเนินการตาม พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ กับอดีตประธาน
กรรมการ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน คลองจั่น จ�ำกัด กับพวก มีพฤติการณ์ร่วมกันกระท�ำความผิดเกี่ยวกับการยักยอกเงิน
ของสหกรณ์ฯไปเป็นของตนเองหรือผู้อื่น ซึ่งท�ำให้สหกรณ์ฯ ได้รับความเสียหายเป็นเงินจ�ำนวนกว่า ๑๒,๔๐๒ ล้านบาท
โดยน�ำเงินที่ได้จากการยักยอกดังกล่าวไปซื้อทรัพย์สินต่างๆ โดยใส่ชื่อตนเองหรือผู้อื่นเพื่อเจตนาซุกซ่อนหรือปกปิดแหล่ง
ที่มาของทรัพย์สินอันเข้าข่ายเป็นการฟอกเงิน ส�ำนักงาน ปปง. ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการป้องกันและปราบปรามการ
ฟอกเงิน รับทราบว่าปัญหาที่เกิดขึ้นว่าได้ส่งผลกระทบต่อสมาชิกสหกรณ์ฯ ทั้งในรูปแบบบุคคลและหน่วยงานภาครัฐเป็น
จ�ำนวนมาก ดังนั้น เพื่อเป็นการช่วยเหลือและเยียวยาความเดือดร้อนของประชาชนอย่างเร่งด่วน ส�ำนักงาน ปปง. จึงได้
เร่งรวบรวมพยานหลักฐานและได้เสนอเรื่องต่อคณะกรรมการธุรกรรมเพื่อพิจารณาด�ำเนินการตามกฎหมาย จนสามารถยึด
และอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระท�ำความผิดทั้งสิ้นจ�ำนวน ๖๐๙ รายการ ไว้ชั่วคราว มูลค่าประมาณ ๓,๗๙๓ ล้านบาท
พร้อมกับได้ส่งเรื่องให้พนักงานสอบสวน เพื่อด�ำเนินการคุ้มครองสิทธิผู้เสียหายตามกฎหมาย และส�ำนักงาน ปปง.
ยังด�ำเนินการเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวเพื่อช่วยเหลือและเยียวยาความเดือดร้อนของประชาชนอย่างต่อเนื่อง
ล่าสุดจากการตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติม จากรายงานธุรกรรมทางการเงินของอดีตประธานกรรมการสหกรณ์เครดิต
ยูเนี่ยนคลองจั่น จ�ำกัด พบผู้เกี่ยวข้องสัมพันธ์ ซึ่งเป็นบุคคลที่รับโอนเงินและทรัพย์สินต่างๆ จากอดีตประธานกรรมการ
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จ�ำกัด เพิ่มเติมอีกจ�ำนวน ๑๙๒ รายการ และปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่าทรัพย์สิน
ดังกล่าวอดีตประธานกรรมการ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จ�ำกัด รวมทั้งผู้เกี่ยวข้องสัมพันธ์ ได้มาในระหว่างที่มี
พฤติการณ์แห่งการกระท�ำอันเป็นความผิดเกี่ยวกับการกระท�ำความผิดดังกล่าว และอาจมีการโอน จ�ำหน่าย ยักย้าย ปกปิด
หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระท�ำความผิดดังกล่าว คณะกรรมการธุรกรรมพิจารณาแล้ว มีมติให้ยึดและอายัด
ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระท�ำความผิดไว้ชั่วคราว (เพิ่มเติม) รายคดีนายศุภชัยฯ กับพวก จ�ำนวน ๑๙๒ รายการ พร้อม
ดอกผล รวมมูลค่าประมาณ ๗,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท(เจ็ดพันล้านบาท) รวมทรัพย์สินที่ยึดและอายัดไว้ในคดีอดีตประธาน
กรรมการ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน คลองจั่น จ�ำกัด กับพวก มีมูลค่าประมาณ ๑๐,๐๐๐ ล้านบาท การยึดอายัดทรัพย์สิน
อดีตผู้บัญชาการต�ำรวจสอบสวนกลางกับพวก มูลค่าประมาณ ๑,๐๐๐ ล้าน
การประชุมคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ ๑๖/๒๕๕๗ ในวันอังคารที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๗ คณะกรรมการธุรกรรม
ได้พิจารณาส�ำนวนคดีการด�ำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินของอดีตผู้บัญชาการต�ำรวจสอบสวนกลางกับพวก ซึ่งมีพฤติการณ์
ร่วมกันเรียกรับผลประโยชน์จากการแต่งตั้งข้าราชการต�ำรวจ เรียกรับผลประโยชน์จากธุรกิจผิดกฎหมาย (ค้าน�้ำมันเถื่อน)

รายงานผลการด�ำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลรอบ ๖ เดือน
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

ผลงานรัฐบาล
รอบ ๖ เดือน
๓๑

เปิดบ่อนการพนันที่ผิดกฎหมาย และฟอกเงิน โดยศาลอาญาได้ออกหมายจับบุคคลดังกล่าวในความผิดฐานร่วมกันฟอกเงิน
และต่อมาเจ้าหน้าที่ต�ำรวจได้ร่วมกันจับกุมตัวบุคคลดังกล่าวด�ำเนินคดีตามกฎหมาย คณะกรรมการธุรกรรมจึงมีมติอายัด
ทรัพย์สินอดีตผู้บัญชาการต�ำรวจสอบสวนกลางกับพวก ชุดแรก จ�ำนวน ๑๐๔ รายการ ซึ่งเป็นที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างของ
กับพวก มูลค่าประมาณ ๔๐๐ ล้านบาท เป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระท�ำความผิด ตามมาตรา ๓ ตามกฎหมายว่าด้วย
การป้องกัน และปราบปรามการฟอกเงิน
ส�ำนักงาน ปปง. ได้ด�ำเนินการตรวจสอบและรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติม พบทรัพย์สินอดีต ผู้บัญชาการต�ำรวจ
สอบสวนกลางกับพวก ได้มาในระหว่างที่มีพฤติการณ์แห่งการกระท�ำความผิดต่อต�ำแหน่งหน้าที่ราชการ หรือความผิดต่อ
ต�ำแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรมตามประมวลกฎหมายอาญา ความผิดตามกฎหมายว่าด้วยความผิดของพนักงานในองค์การ
หรือหน่วยงานของรัฐ หรือความผิดต่อต�ำแหน่งหน้าที่หรือทุจริตต่อหน้าที่ตามกฎหมายอื่น และความผิดเกี่ยวกับการพนัน
ตามกฎหมายว่าด้วยการพนันเกี่ยวกับการเป็นผู้จัดให้มีการเล่นการพนันโดยไม่รับอนุญาตและมีจ�ำนวนผู้เข้าเล่นหรือเข้า
พนันในการเล่นแต่ละครั้งเกินกว่าหนึ่งร้อยคนหรือมีวงเงินในการกระท�ำความผิดรวมกันมูลค่าเกินกว่าสิบล้านบาทขึ้นไป
คณะกรรมการธุรกรรม จึงอายัดทรัพย์สินเพิ่มเติม เป็นเงินในบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ร่วมกระท�ำความผิดและผู้ที่มีความ
เกี่ยวข้องสัมพันธ์ รวมเป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ ๑๐๐ ล้านบาท
ต่อมาคณะกรรมการธุรกรรมได้มีมติยึดและอายัดทรัพย์ของอดีตผู้บัญชาการต�ำรวจสอบสวนกลางกับพวก จ�ำนวน
กว่า ๓,๐๐๐ รายการ ๒๗,๐๐๐ ชิ้น มูลค่าประมาณ ๑,๐๐๐ ล้านบาท ประกอบด้วย เงินสด ธนบัตรสกุลเงินอื่นๆ ทองค�ำแท่ง
ทองรูปพรรณ เครื่องเพชร พระเครื่อง รถยนต์ รวมถึงของเก่า ของโบราณซึ่งจากการด�ำเนินการยึดอายัดทรัพย์สิน
คดีดังกล่าวส่งผลให้ ส�ำนักงาน ปปง. จะต้องจัดหาสถานที่ในการเก็บรักษาทรัพย์สิน และทรัพย์สินบางประเภทที่เก็บไว้อาจ
เสื่อมค่าเสื่อมราคาและมีค่าใช้จ่าย เช่น ภาพวาดสีน�้ำมัน เครื่องแก้ว เครื่องถ้วยเบญจรงค์ วัตถุโบราณ ดังนั้น ส�ำนักงาน
ปปง. ได้ก�ำหนดแผนจัดงาน “มหกรรมขายทอดตลาด ตัดวงจรการฟอกเงิน น�ำเงินคืนสู่แผ่นดิน” ภายใต้แนวความคิด
“ของดีมีค่า ราคาไม่แพง” ณ อาคารแหล่งสมาคมทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์ กองพันทหารราบที่ ๒ กรมทหารราบ
ที่ ๑ มหาดเล็กรักษาพระองค์ แจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ จ�ำนวน ๒ ครั้ง โดย ครั้งที่ ๑ ก�ำหนดดูทรัพย์สิน ระหว่าง
วันที่ ๒-๓ มีนาคม ๒๕๕๘ และ  ขายทอดตลาดระหว่างวันที่ ๕-๘ มีนาคม ๒๕๕๘ ครั้งที่ ๒ ก�ำหนดดูทรัพย์สิน ระหว่าง
วันที่ ๒๑-๒๒ มีนาคม ๒๕๕๘ และ ขายทอดตลาดระหว่างวันที่ ๒๓-๒๖ มีนาคม ๒๕๕๘ โดย “มหกรรมขายทอดตลาด
ตัดวงจรการฟอกเงิน น�ำเงินคืนสู่แผ่นดิน” ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๕-๘ มีนาคม ๒๕๕๘ ณ อาคารแหล่งสมาคมทหารมหาดเล็ก
รักษาพระองค์ กองพันทหารราบที่ ๒ กรมทหารราบที่ ๑ มหาดเล็กรักษาพระองค์ แจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ สามารถ
ประมูลขายทอดตลาดทรัพย์สินได้ ๘๖๕ รายการ จากจ�ำนวน ๑,๐๐๐ รายการ มูลค่า ๓๘,๔๓๓,๑๐๐ บาท
ส�ำหรับ ผลการขายทอดตลาดใน “มหกรรมขายทอดตลาด ตัดวงจรการฟอกเงิน น�ำเงินคืน สู่แผ่นดิน” ครั้งที่ ๒
ณ อาคารแหล่งสมาคมทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์ กองพันทหารราบที่ ๒ กรมทหารราบที่ ๑ มหาดเล็กรักษาพระองค์
แจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ ณ วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๘ ทรัพย์สินที่มีมูลค่า การประมูลราคาสูงสุด คือ เก๋งจีนท�ำจาก
ไม้เนื้อดีมีคุณภาพจากประเทศจีนแกะสลักลวดลายมังกร ราคาเริ่มต้นที่ ๕๐๐,๐๐ บาท (ห้าแสนบาท) ประมูลจบที่ราคา
๓,๖๐๐,๐๐๐ บาท (สามล้านหกแสนบาท)
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